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 قديرـر وتـشك
 

قرإرإ بالنعمة، أحمد إلمولى إلعلي إلقدير إلذي أعانني على  عرفانا بالحق وإ 
 إنهاء عملي هذإ، وهدإني سبيل إلنجاح.

وفي هذإ إلمقام، ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر وإلتقدير وإالمتنان إلى كل 
من تفضل ومد يد إلعون إلخرإج هذإ إلبحث إلى إلنور، وأخّص بالشكر 

 ."نصر الدين بن غنيسةوإلتقدير أستاذي إلمشرف إلدكتور: " 
إلذي كان إلسند إلقوي في إخرإج هذإ إلبحث، بفضل إرشادإته ونصائحه، 

 يل ما صادفني من عقبات بتوجيهاته.وتذل
وشكري وإمتناني إلى جميع أساتذة قسم إللغة وإألدب إلعربي ، وأخص 

 بالذكر إلدكتور إلجليل: عبد إلرحمن تبرماسين.
 أسأل إهلل إلعظيم أن يجزي إلجميع عني خير إلجزإء.
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 ةمقدمـــــــــــ

 للدراسححححححححح  خصحححححححححب  محححححححححاد  -التجريبيححححححححح  و الجديحححححححححد  – المعاصحححححححححر  الروايححححححححح  أضححححححححح  
 فححححح  أثيحححححر  محححححاد  يجعلهحححححا ممحححححا كلححححح  انسحححححجا  و توافححححح  فححححح  للمتلقححححح  نفسحححححها تهححححح   يححححح 

 .ال ديث  النظريا  لتطبي  ميدانا و  الجديد  الدراسا 

 التجريحححح  غمححححار خححححو  الجزائريحححح  الروايحححح   اولحححح  العربيحححح  الروايححححا  محححح  كغيرهححححا و
 الممكنح  ا يحالمرجع و النصحو  و التعبيريح  األجنحا  علح  االنفتاح بهدف وذلك الروائ ؛
 مح  و ،الحن  سحاا  إلح  الجحن  سحاا  مح  االنتقحا  عبحر و الروائح  الجن  شرعي  إلثبا 
 المضححمو  و   الشححك  فحح  الجديححد عحح  الححدائ  الب حح  و االخححت ف سححاا  إلحح  الهويحح  سححاا 
 .  معا

  المفحححححاهي  تلحححححك اسحححححتقرا  م اولححححح  فححححح  الدراسححححح  هحححححذ  موضحححححو  فكحححححر  تشحححححكل  هنحححححا مححححح 
 النقححححد بححححدايا  فحححح  اسححححتقر  التحححح  و الروائحححح ، التجريحححح   بمفهححححو  الملتبسحححح  والمصححححطل ا 

 العربححححح  الروائحححح  اإلبححححدا  و النقححححد فحححح  ذلححححك بعححححد  بوادرهححححا لتنكشححححف و الغربحححح  المعاصححححر
 عححح  يبتعحححد قحححد أفححح  ن حححو تسحححير روايححح  ،الجديحححد  الجزائريححح  الروايححح  راهححح  باعتبحححار ،الجزائحححر 

 عححح  يكشحححف ،أ والهحححا يرصحححد الحححذا  ن حححو متجهحححا اإليحححديولوج  الهححح  و االجتمحححاع  لتحححزا اال
 .اغترابها و معاناتها

 النصحو  مح  نح  اختيحار قحرر  فقحد ،الم ئح  نصحها تختار النقدي  القرا   أ  بما و
 الفنححو  أنحوا  كح  مجربححا ،الروائيح  إبداعاتح  تنويحح  فح  أجحاد لكاتحح  الجحاد  الجزائريح  الروائيح 
 التح "  األعرج واسين "  لمالفها"  األلف بعد السابع  الليل  فاجع "  رواي  فكان  .التعبيري 

 خ لهححححا محححح    اولحححح  للدراسحححح ، انموذجحححح المعاصححححر  الجزائريحححح  الروايحححح  تطححححور مشححححرو  تعححححد
 :أهمها اإلشكاال  م  مجوع  ع  اإلجاب 
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   ال داث ؟ التجري  ن و  نوعي  قفز  ي ق  أ  الجزائر  الروائ  الن  استطا  ه  -

 التجريح  مح  لحد  واسحين  األعحرج الجزائحر الروائح   التجريح  اسحتفاد محد  أ  إل  -
   ؟ الغرب 

   ؟الروائ  لتجري ا م  األعرج واسين  روايا  استفاد  ه  -

  الروائححححح  للتجريححححح  نموذجحححححا األلحححححف بعحححححد السحححححابع  الليلححححح  فاجعححححح  روايححححح  تمثححححح  هححححح  -
 ؟ال داثي  بتقنيات   الجزائر 

 فح   والمتمثح  الحذات  الحداف  إلح  باإلضحاف  االختيحار لهحذا دفعتح  التح  األسحبا  م  و
 دافح  هنحاك -لهحا محاد  التحاري  و التحرا  مح  تتخحذ الت  تلك خاص  و - الرواي  لف  ميول 

 التجريح  بمفهحو  تلحتط  التح  اإلشحكاال  بعح  عح  اللثا  إماط  م اول  هو و ،موضوع 
 .مفهومات  تداخ  م  فيها لما السردي  ال داث  و الرواي  و

 مالمححح "  :اآلتححح  الن حححو علححح  رت محححذك عنحححوا  ضحححبط  األسحححبا  هحححذ  مححح  انط قحححا و
 " -أنموذجا – األعرج لواسيني األلف بعد السابعة الليلة فاجعة رواية في التجريب

 الروائححح  اإلبحححدا  مظحححاهر مححح  مظهحححرا أضححح   الروائححح  التجريححح  ظحححاهر  أل  نظحححرا و
 فحح  الشححكلي  الظححواهر لتلححك متجححاوز  جديححد   لحح  الروائحح  الححن  ألبسحح  التحح  و المعاصححر،
 األدبيحححح  األجنحححا  بححححاق  و الروايححح  بحححي  الفاصححححل  ال حححدود بحححذلك م طمحححح  ،التقليديححح  الروايححح 
 .الر    أد  و الذاتي  السير  و األسطور  و الشعر و القص  و كالمسرح

 الوصححححف  بححححالمنه  االسححححتعان  ارتأيحححح  منهجيحححح  طريقحححح  وفحححح  الب حححح  سححححير لضححححما  و
 رتحبطا فقحد والت ليح  ،لحد  واسحين  األعحرج وتجلياتح  الروائ  التجري  ظاهر  لرصد الت ليل 

 ميزتهححححا و  تجريبيحححح  روايحححح  باعتبارهححححا" األلححححف بعححححد السححححابع  الليلحححح  فاجعحححح  روايحححح "  أنموذجبحححح
 .شخصياتها تنو  و أزمنتها تداخ  الكبر 
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 الفصحح  ا تحو  فقحد .مقدمح  بعحد خاتمح  و فصحو  ث ثح  إلح  هحذ  دراسحت  قسحم  قحد و
 مفهحححو  فححح  أولهحححا :م حححاور ث ثححح  علححح  الماهيححح ، و المصحححطل  ،التجريححح  بحححح المعنحححو  األو 

  رححححالمخب بي " زوال إمي " عند للمصطل  التأسي  مر ل  عل  التركيز خ   م  التجري 
 الثالحح  أمححا ال داثحح ، قححري  التجريحح  عنححوا  ت حح  الثححان  الم ححور يححأت  ذلححك بعححد اإلبححدا ، و
 - التجريح  مصحطل  عح  فال حدي  .اإلبداع  بال ق  ع قت  و التجري  بمفهو  ارتبط فقد
 كالفلسححف   منهححا انبثحح  التحح   المعرفيحح  الخلفيحح  فحح  النظححر نححاعلي فححر  -الم ححاور هححذ  فحح 

 .الفرويدي  النفسي  المدرس  و الوجودي ،

 الليلحح  فاجعح "  روايح  فحح  العجائبيح  الشخصحي  لدراسحح  خصح  فقحد الثححان  الفصح  أمحا
 التطححر  ثحح  تفرعاتحح  و العجائبيحح  مصححطل  عحح  فيحح  ال ححدي  تحح  قححد و ،"األلححف بعححد السححابع 

 مجموعح  خح   مح  العجائبيح  الشخصحيا  تشحكي  جماليحا  ثح  العجائبي ، الشخصيا  إل 
 قحد األعحرج واسحين  أ  -المعاينح  خح   مح  - اكتشحف  فقحد الروايح  فح  الماثل  النماذج م 
 ن ححو الروائيحح  تجربتحح  دفحح  فحح  -كبيححر  ححد إلحح  سححاهم  - عجيبحح  بشخصححيا  الروايحح  أثححر 
 .التجري  أبوا 

 السحابع  الليلح  فاجعح " روايح  ف  الزم  اشتغا  آليا  :بح موسوما الثال  الفص  ويأت 
 مفهححو  فحح  الب حح  خحح   محح  وذلححك الروايحح ؛ فحح  بأنواعحح  الححزم  أوتححار يلمحح  "األلححف بعححد

 مفهححححوم  خحححح   محححح  المفارقحححح  تقنيححححا  إلحححح  عرجحححح  ذلححححك بعححححد ،الححححزم  أقسححححا  ثحححح  ،الححححزم 
 تشحاك  عح  الب ح  و التجريح  جماليح  عح  ت حدث  األخير ف  و .ستبا اإل و ،سترجا اإل

 . جديد زمن 

 إليهححا توصحح  التحح  النتححائ  أهحح  فيهححا رصححد  بخاتمحح  الب حح   ي ححذ   الختححا  نقطحح  فحح  و
 .التطبيق  و النظر  شقي  ف  العم 
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 الروائحح  التجريحح  موضححو  تناولحح  التحح  المعاصححر  الدراسححا  صححو  وجهتحح  كانحح  و
 السحرد ارت حاال  و التجريح " " بوشوش  جمع  ب " الناقد كتابا  فكان  الت لي  و بالدراس 
 إلحح  ،"الجزائريحح  العربيحح  الروايحح  فحح  السححردي   داثحح  و التجريحح  سححردي " ،"المغححارب  الروائحح 
 اسححتراتيجيا " ،"الروائحح  التجريحح  خححرائط" ،"أمنصححور م مححد" المغربحح  الناقححد مالفححا  جانحح 

 فحح  عليهححا اسححتند  التحح  المراجحح  محح  غيرهححا و ،"المعاصححر  المغربيحح  الروايحح  فحح   التجريحح 
 .  الرواي   ف اشتغال  آليا و  الروائ  التجري  مصطل  مغالي  لفك هذ  دراست 

 وعلحح  المححذكر  فصححو  يخححد  بمححا المراجحح  عحح  التنقيحح  فحح  متواصححل  جهححود  بقيحح  و
 المراجحح  انتقححا  كصححعوب  ذلححك، بححي  و بينحح   الحح  التحح  العراقيحح  و الصححعوبا  محح  الححرغ 

 كمفهححححو  المعاصححححر ، النقديحححح  المفححححاهي  بعحححح  التبححححا  إلحححح  إضححححاف  الدراسحححح  لهححححذ  األنسحححح 
 .الجديد  الرواي  و السردي  ال داث  مفهو  و التجري 

 محح  كحح  إلحح  التشححكرا  محح  باقحح  أزف أ  إال شححكر  و " اهلل"  مححد بعححد لحح   بقحح  مححا و
 نصححر " المشححرف بأسححتاذ  بدايحح  بعيححد أو قريحح  محح  سححوا  العمحح  هححذا فحح  بصححم  لحح  كانحح 
 لححح  فأشحححكر الملمحححو ، ال يحححز إلححح  الب ححح  خحححرج لمحححا تعاونححح  لحححوال الحححذ " غنيسححح  بححح  الحححدي 

 .             مع  صبر  و توجيهات 

 .  ر قو الم اللجن  قبو  م  شيئا ب ث  يلق  أ  آم  األخير ف  و
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 :األول الفصل

 والماهية المصطلح التجريب،
 .التجريب مفهوم: أوال

 .للتجريب المعرفية األسس: ثانيا

 لروايااةوا الغربيااة الروايااة في الروائي التجريااب واقع: ثااالثااا
 .العربية

 .بالتجري ومغامرة التأسيس بين الجزائرية الرواية: رابعا
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 قوماتم يحدد فهو للنصاااااااو   تصااااااانيفيا ومعيارا تنظيميا مبدأ األدبي الجنس يعد

 جماليةال تغيراته برصاااااااااد األدبي النوع  لى الحفاظ  لى يساااااااااا د كما ومرتكزاته، الن 

 لرواية ا ديناميكية األكثر األدبية األنواع بين من و. النو ي والخرق االنزياح  ن الناتجة

 هيو  واألساااا؛ورة  كالملحمة أدبية أجناس من ساااابقه  ما المتميز األدبي الجنس ذلك فهي

 صاااويرالت ذلك الكبير، الملحمي النوع ذلك: » فهي الواقع تشاااخي ل ومرآة العصااار ملحمة

 ونقيضااااااااااااها القديمة العصااااااااااااور لملحمة المقابل الق؛ب هي االجتما ية، للكلية الحكائي

 .(1) «الجذري

 مة القدي اإلغريقية الملحمة أنقاض  لى" لوكاتش جورج" حساااااب الرواية نشاااااأت لقد

 للمجتمع النموذجي األدبي النوع:  فهي وموضاااااااااااااااو ا  شاااااااااااااااكا  نهاا تختلف أنهاا إال

 االنفات بذلك محاولة دائمين وتجدد ت؛ور في والرواية الوقت ذلك ومنذ. (2)"البرجوازي

 دةجدي تعبيرية وأنما؛ أشاااااااااااكال تجريب نحو مغامرة والنموذج، والجمود الرتابة قيود من

 الراب؛ة حلقةال تلك الروائي التجريب فكان سااوا ، حد  لى والمتلقي العصاار وذائقة تتناسااب

 .التعبير صح إن الحداثية والرواية التقليدية الرواية بين

 دائمة حركة في هو بل لها  تابعا وال لألجنااس  بادا ليس الروائي العمال وألن

 والخيار لماذا الروائي التجريب فإن الكتابية، والتقاليد األ راف تلك بذلك متجاوزا ومسااتمرة

 التجدد ن  البحث  بر الروائي الن  رغبة وتحقيق النصاااي، النموذج رتابة لكسااار الوحيد

 .األدبية األجناس سما  في والتألق

                                                 
 بيروت، ،1191 والنشاار، لل؛با ة ال؛ليعة دار ،1؛ ؛رابيشااي، جورج: تر برجوازية، كملحمة الرواية لوكاش، جورج (1)

 .1   لبنان،

 .ن   نفسه، المرجع (2)
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 :  نتسا ل المن؛لق هذا من

 معاصر؟ نقدي كمص؛لح التجريب ما -

 أدبي؟ كجنس خصوصيتها الرواية التجريب يسلب هل -

 مص؛لحك التجريب مفاهيم في باحثا األول الفصل تأسس اإلشكاالت هذه  لى وبنا 

 .المعاصرة الجزائرية بالرواية  اقته ثم أوال، نقدي
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 :التجريب مفهوم: أوال

 ختياراال معاني  لى التجريب للفظة اللغوي المفهوم يتأسااااااس: اللغوي المفهوم/ 1
 :العرب لسان في ورد فقد والمعرفة،

 .المجمو ة المصادر من والتجربة اختبره،: تجربة الرجل جرب»

 .التجارب كل جربن كم اليوم إلى: النابغة قال

 :األ شى قال و

 .نعاالف   و المجد إال قدامة أبا           تجاربهم زادت فما جربوه كم

 ما بلي قد مجّرب ورجل غريب وهو به، المفعول في معمل مجموع مصاااااااادر فإنه
 أحكمته،و  األمور جّربته قد مضاااّرس، بالفتح فهو وجّربها، األمور  ّرف قد ومجرب،  نده،

 إال ا ا ف جعلته الرا  ُكساارت فإن وأحكمته، األمور جّرسااته الذي المضااّرس مثل والمجّرب
 «  ناااده ماااا و رف األمور في جّرب الاااذي: والمجّرب باااالفتح، باااه تكلمااات العرب أن

(1 ) .
 
  

                                                 
               ،1119لبنان، بيروت،  والنشااااااااااااار، لل؛با ة صاااااااااااااادر دار ،1مج ،(جرب) مادة العرب، لساااااااااااااان منظور، ابن (1)

  161-161. 
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 يف للتجريب معنى" المحي؛ القاموس" في" أبادي الفيروز" يورد آخر موضاااااااع وفي
 رف  ومجرب  نده، كان ما بلي: كمعظم مجّرب ورجل اختبره،: تجربة وجّربه »: قوله

 .(1) «موزونة مجربة ودراهم األمور

 آلة، تجربة امتحان، اختبار، تجارب.  ج »: التجرباة أن المنجاد في جاا  كماا
 ذلك ؛لقي تجريبية مسرحية التجربة،  ن المعرفة بصدور يقول مذهب التجريبي، والمذهب

 .(2) «واألساليب األشكال في التجريب إلى تلجأ التي المسرحيات  لى

 ىإل أساسا معناها يؤشر جّرب لفظة أن قاموساية معان   من سابق ما خال من نلحظ
 نحاولساا ما وهو. المعرفة إلى الوصااول في رغبة واالسااتشااراف واالسااتمرار الكشااف محاولة

 را اآل من جملة خال من بالرواية، مقرونا للتجريب االصاااااا؛احي المعنى في اسااااااتقرا ه
 .السردية التقنية هذه وسمت التي والمفاهيم النقدية

 :االصطالحي المفهوم/ 2

 فهومهام يلتبس التجريب لفظة إن القول يمكن للتجريب، المعجمي المعنى خال من
 آلخر،ا مكان أحدهما يقيمون الباحثين بعض إنّ  حتى. التجربة ومفهوم لفظة مع كثيرا

 اللةد ليدل المفهوم هذا توظيف يرومون هؤال  نرى ما وغالبا واحدا، مفهوما فيصااااااااايران
 .اآلخر  لى صريحة

"   لناقدا إليه يذهب ما وهو والتجريب، التجربة بين جوهرية فروقا ثمة أن والواقع
 وبالفعل المراقبة، بهدف مثارة ماحظة إنها العلمية؟ التجربة ما »: قوله في" شااااارتيه بيار
 أو قليا لمحتم تأويل بفضااااال يسااااات؛يع الذي هو بالتجربة القائم أن برنار كلود شااااارح لقد

 اإل؛ار في هاب نساااات؛يع ب؛ريقة التجربة تأساااايس الماحظة، للظواهر اسااااتباقي لكنه كثيرا،
                                                 

 .66   لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار ،1ج المحي؛، القاموس أبادي، الفيروز (1)

 .181   لبنان، بيروت، المشرق، دار المعاصرة، العربية اللغة في المنجد وآخرون، نعمة أن؛وان (2)
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 «سااالفا ورةالمتصااا الفكرة أو الفرضاااية ضاااب؛  لى تساااا د نتيجة تقدم أن للتوقعات المن؛قي
(1). 

 

 أو   المجاالت من لمجال مقّيد غير التجربة مفهوم إن القول هذا خال من واضاااح
 أن الشاااااااااائع أن غير بوظيفة  محدد غير م؛لق مفهوم فهو  لم، دون لعلم مخصااااااااا 

 » ،واألدب اإلنساااانية بالعلوم ارتبا؛ها من أكثر -التجريبية– الحقة بالعلوم مرتب؛ة التجربة
 أي ذلك  عدب ناجحة لتكون ساااااالفا تعد المخبر، في فالتجربة التجريب  لمعنى  لمي بفهم
شااااااراك التجربة إظهار مرحلة  ن السااااااابقة المرحلة أن  تةمؤق مرحلة هي فيها، اآلخرين وا 

 .(2) «اوتداركه   األولى األخ؛ا  اكتشاف بعد الكاملة التجربة إلى بالضرورة تستقصي

. الالمج هذا في مسااتمر بشااكل وُموِرس األدبي، المجال اخترق المفهوم هذا أن غير
 صاااوغام اإلنساااانية والعلوم األدب إلى الحقة العلوم من المفاهيم من الكثير رحلة تكون وقد

 من ساااااةممار  التجربة أن »": يق؛ين ساااااعيد" األساااااتاذ فيرى أيضاااااا، التجربة مفهوم النتقال
 ننايمك ال التفا ل هذا وبدون ،(الكتابة مادة) الموضااااااوع مع( الكاتب) الذات تفا ل خال
. (3) «التفا ل فيها يقع التي المرحلة  ن الحقة مرحلة نعتبرها التي اإلنتاج لعملية التأثير
 « معتادة وغير جديدة  ناصاااااار وُتدخل جديدة أدوات تجرب»: يقول كما الممارسااااااة وهذه

(4). 
                                                 

   ،1661 ،1؛ البيضااا ، الدار توبقال، دار الشاارقاوي، الكريم  بد: تر الرواية، نظريات إلى مدخل شااارتيه، بيار (1)
151. 

 واإلشهار، النشرو  لل؛با ة المغاربية الم؛بعة والروائية، القصصية الدرغوثي إبراهيم كتابات في التجريب حفيظ،  مر (2)
 .16   ، 1111 تونس،  ،1؛

 الدار  ،1؛ الثقافة، دار ،(المغرب الجديد الروائي الخ؛اب في التجريب حول) والتجربة القرا ة يق؛ين، سااااااااااعيد (3)
 .15   ،1185 المغرب، البيضا ،

 .12   والتجربة القرا ة يق؛ين، سعيد (4)
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 موضوع،وال الذات لقا  نتائج إلى تؤدي التجربة أن نستنتج التصاور، هذا خال ومن
 بالموازاة ادائم يتموقع إذن التجربة فمفهوم. التحقق لهذا تمظهرا أوضااااح النصااااو  وتكون
 لتجريبا مفهوم ليظل فيقترنان اآلخر  إلى يجر أحدهما  ن فالحديث التجريب  ومفهوم
 مازمة خاصية بالتجري فيبقى بصفاته، مص؛بغا بوظائفه، قائما التجربة، بمفهوم موصوال
 .اإلنساني التفكير مقومات من مهما وجز ا البشري للو ي

 :واإلبداع المخبر بين" زوال" تجريبية/ أ

ذا وجوهرها  العلوم لب هو التجريب  في التجارب بعض إجرا  الممكن من كان وا 
 إيميل" حاقتر  األمر ولهذا التجريبية، العمليات كل في كذلك ليس األمر فإن المخبر  غير
 ا تبارهاب القصااااااة ُتعال ج أن ال؛بيعيين الفرنساااااايين الكتاب ز يم ، (Emile Zola" )زوال

 سااااالوكه، في المعيش الواقع وأثر اإلنسااااااني السااااالوك قوانين  ن الكشاااااف فيه يمكن مختبرا
ح وقد .مجتمعه مع و اقاته  Le" "التجريبية الرواية" الشااااهير مؤلفه في التداخل هذا وضاااّ

Roman Expérimental "وتكمل تواصااااااااال إنها للقرن  العلمي الت؛ور نتيجة: » وهو 
 المجرد، اإلنسااان سااةدرا تسااتبدل إنها والفيزيا   الكيميا   لى بدورها ئتتك التي الفيزيولوجيا
 الكيميائية الفيزيائية، للقوانين الخاضاااااااع ال؛بيعي اإلنساااااااان بدراساااااااة الميتافيزيقي اإلنساااااااان
 .(1) «العلمي   صرنا أدب واحدة بكلمة إنها الوس؛، بتأثيرات والمحددة

 لتفكيرا أن من الرغم  لى الفلساااااافية واالتجاهات العلمية بالنظريات" زوال" تأثر إذن

 العلمية الظواهر مع يتعامل فاألول األدبي  اإلبدا ي التفكير  ن بعيد أسااااساااه في العلمي

                                                 
   زوال إيميل  "Emile Zola"  )1826 -1161 : )الفرنساااي، األدب في الواقعي المذهب رائد فرنساااي، وروائي أديب 

 رواية لحانة،ا: أ ماله أشااهر للمجتمع، الدقيق والوصااف العلمي التفكير  لى الرواية قيام وجوب  لى أفكاره لنشاار جاهد
 .البشري الوحش األرض،

 .182   الشرقاوي، الكبير  بد: تر الرواية، نظريات إلى مدخل شارتيه، بيار (1)
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 بينما معينة و  محددة نتيجة إلى للوصااول المخابر في العلما  يجريها تجربة وفق وال؛بيعية

 اإلنشاااااااااااااائية األسااااااااااااااليب تلك ماحظة ؛ريق  ن يكون اإلبدا ية الظواهر مع التعامل

 .ياغتهاوص كتابتها ؛رائق ورصد للواقع  المشِخّصة والوصفية الخيالية والتوسيعات

 دوما يحاول الذي المبدع لدى الفكرة ت؛ور مدى ماحظة إلى الناقد يصاااااال وبهذا 

 ي؛بق" زوال" علج وهذا والفلسااااافية  الفكرية التيارات بمختلف بذلك متأثرا والتجريب التجديد

 .-الرواية– الفنية الظواهر  لى بل ال؛بيعية  الظواهر  لى ال التجريب

  لى العلم بلمساااااتق في الم؛لقة ثقته  ن »": التجريبية الرواية" كتابه في  ّبر فقد 

 «إلنسااانا    لدى والشاعور التفكير  مليات شاك با يوم ذات تشارح الفيزيولوجيا أن أسااس

(1). 

ذا  هالتوج ذات الرواية  لى التجريبي العلمي ال؛ابع هذا أضااااااااافى قد" زوال" كان وا 

 أن رىي حيث سااااوا   حد  لى والعلميين المبد ين لدى  نيفة هزة أحدث قد فإنه الواقعي 

 مع المالع معها يتعامل التي نفسااااااااااها بال؛ريقة اإلبدا ي الخيال مع التعامل الفنان  لى

 .  المختبر في المادة

 ال؛ابع أن بحجة المن؛ق لهذا والرفض التشاااااااااااكيك إلى النقاد بعض دفع ما وهذا

 األدب لويجع إنساااااانيته حيز من اإلنساااااان وُيخرج اإلبداع صااااافة الكاتب يسااااالب التجريبي

 .وغايته األدب ووظيفة يتماشى ال وهذا مادي، هو بما أكثر يرتب؛

                                                 
 دمشااااااااااااق، العرب، الكتاب إتحاد ،(العربية القرا ة في والممكن الكائن مقاربة) والحداثة القرا ة مونسااااااااااااي، حبيب (1)

 ،1198 للكتاب، المصاارية الهيئة األدبي، اإلبداع في الواقعية منهج فضاال، صاااح  ن نقا ،16    ،1666سااوريا،
 .161   مصر، القاهرة،
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 الرواية" مؤلفه في يتساااااااا ل" زوال" زمن  ن متقدم زمن وفي" فليدر لوران" الكاتبف
 سااااتدلي الساااؤال هذا  ن اإلجابة معرض وفي مخبرية؟ رواية توجد هل": الجديدة الفرنساااية
 "*.Oulipo" بمخبر

 صااو الن إلنتاج جديدة ؛رائق تشااكيل » إلى تسااعى المخبرية الرواية أن يرى الذي
 والمادة ضاااايةالريا المفاهيم بين تصاااال التي والتوفيق التبديل منظومات  لى معتمدة ؛رائق
 ددة،ومح مضبو؛ة قوا د حساب معروفة نصاو  كتابة إ ادة هي النتيجة وكانت األدبية،
 نبي ترب؛ معقدة ومنظومات مفتاحية وأرقام حروف اسااااااتعمال لمتغيرات خاضااااااعة إ ادات
 ائدقصااااااا منها ان؛اقا تكتب أساااااااس إلى تتحول  قبات كلها الهندساااااااية، والنماذج األ داد
 .(1) «وروايات وقص 

 لعلميةا بالمنجزات وتتأثر تتشاااااكل األدبية المادة أن ترى التي الرؤية هذه خال من
 تجريبال قناة  بر جديدة إبدا ية برؤى السااااااااااابقة الرؤى تلك تبديل ؛ريق  ن المت؛ورة
 ؛بشاااااار  لكن العلمي، التجريب من وجوده اسااااااتمد قد شااااااك دون من والذي. األدبي بمعناه
 .المص؛لحين استقالية يكفل بما والتميز اإلضافة تحقيق

 هالغت في شاااااااهدت نصاااااااو  في إال مامحه تتجساااااااد ال األدبي فالتجريب وبهذا  
 داتمفر  بإدخال اللغة، تلك هجينت خال من ورؤيتها شااااااااكلها لتشاااااااامل امتدت انحرافات

                                                 
 اختصاااااار وهو لوليوني، فرنساااااوا الكبير والرياضاااااي كين ريم ؛رق من( 1166)  ام أنشاااااأ مختبر": Oulipo" أوليبو *
(Ouvroir de littérature potentielle )الممكن األدب مختبر. 
 جامعة واللساااانيات األدب في الترجمة مخبر منشاااورات األحمر، فيصااال: تر الجديدة، الفرنساااية الرواية فليدر، لوران (1)

 .99   ،1662 البحث، م؛بعة الجزائر، قسن؛ينة، منتوري
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 إلى منها سعيا الجديدة الرواية تعتمدها جديدة وأساليب تقنيات  بر الواقع معجم من جديدة
 .المجهول نحو المغامرة أمواج امت؛ا 

 :الحداثة قرين التجريب/ ب

 باتانقا أو  ميقة تغييرات حدوث لها مّهد إنما الصااادفة  بمحض الحداثة تظهر لم

 نم ذلك صااااااااااااااااحب وما والعلمية، والفكرية االجتما ية جوانبهاا في الغربياة الحيااة في

 جديدة رؤية ن  لتعبر المتعددة المنابع تلك من الحداثة فتغيرت. وتصنيع  لمية اخترا ات

 جملة ردتو " منظور البن" العرب لسان ففي السائد  لى واالحتجاج التساؤل جوهرها للعالم

 نقيض والحاادوث القااديم، نقيض: الحااديااث" حاادث: "فيقول الحااداثااة  للفظااة المعاااني من

 الحديث وفي يكن، لم الشااااي  كون والحدوث وحداثة، حدوثا يحدث الشااااي  حدث القدمة،

 .(1) (األشيا  من الجديد الحديثُ )

 تواقترن ارتب؛ت داللة الحداثة مصاااااااا؛لح داللة إن القول يمكن تقدم ما  لى بنا   

 الحداثةف التجديد  إلى والد وة المألوف وخرق الجديد الشااااي  وابتداع السااااائد  ن بالخروج

 الجديدب ومتعلقا متحركا يجعله نحو  لى العصااار لروح وتوظيف الماضاااي من هروب هي

 والتحديث التجديد، مفاهيم مع ويتداخل الحداثة مفهوم يقترن ما وكثيرا. والمثير والعجيب

ن التجريب، من أكثر الحداثة لكن النقدي، الصاااعيد  لى والتجريب  مظهرا التجريب كان وا 

  بر إال يتحقق ال الذي التجديد هاجس  ن يصاااادر كتابة أفق فالتجريب ». مظاهرها من

                                                 
 .131   لبنان، بيروت، م،1119 ،1؛ صادر، دار ،1مج العرب، لسان منظور، ابن (1)
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 وائيالر  المبدع حرية تكريس أشاااكال من شاااكا يمثل يجعله مما الساااائد  أسااار من التحرر

 .(1) «الروائية الكتابة في النم؛ية األشكال  لى ثورته خال من

 متجددا جنساااااااا الرواية جنس من جعل ما هو القيود هذه من المبدع تحرير لعل و

 يقدمو  السااائد الو ي يربك و ي هي ما بقدر شااكا ليساات» فالحداثة. ومضاامونا شااكا دوما

 .(2) «وممارسة تصورا الرواية والكتابة الذات مسا لة  لى القائمة البديلة الرؤية

 كلب التقليدية الرواية  لى ثورة السااااااردية الحداثة إن القول يمكن المنظور هذا ومن

 فعا أنه يف هي الروائي قوة » ألن الساااائدة واأل راف الثوابت لتلك انهيار فهي مكوناتها 

 حركة إلى يد و القول بهذا" غرييه روب أالن"فاااااااااااااااااااا ،(3) «نموذج وبدون حرية بكل يخلق

 تلك يبية،التجر  الرواية وهي الجديدة، الفرنساااااااية الرواية في ُ رفت األدبي النقد في جديدة

 التكريس دضاااا بالكتابة حداثيا و يا لنفسااااها لتؤسااااس السااااردي، تراثها  لى المتحررة الرواية

 رهاناو  أسااااائلتها وأحد الروائية الحداثة آفاق أحد التجريب فيكون » الجاهزة، القوا د وضاااااد

ن رهاناتها، من  يف تنويعا يمثل أنه بحكم حداثة التجريب ا تبار العسااااااااااااير من كان وا 

 وممارسة وراتص التقليدي الروائي للنموذج المغايرة الكتابة  ن بحثا السردي الن  مركبات

 .(4) « آن في

                                                 
 ، م 1663 تونس، ، 1؛ والنشر، لل؛با ة المغاربية المغاربي، الروائي السرد ارتحاالت التجريب بوشوشة، جمعة بن( 1)

  16. 

 15   المغاربي، الروائي السرد وارتحاالت التجريب بوشوشة، جمعة بن ( 2)

 ركزم الجديدة، العربية الرواية في الخ؛اب إنشااائية: الباردي محمد  ن نقا جديدة، رواية أجل من غرييه، روب أالن(3)
 .111   ،1662 تونس، الجامعي، النشر

 .8   المغاربي، السرد وارتحاالت التجريب بوشوشة، جمعة بن( 4)
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 مركبال خال من تجلت شااااااكلية مغايرة هي التجريب منها ين؛لق التي المغايرة إن

 فةالثقا خصااااااائ  من مميزة خاصااااااية شااااااّكل الذي اللغوي بالتجريب ُ رف ما أو اللغوي،

 ويتداخل حداثةال بمفاهيم يتعلق التجريب مفهوم من جعلت التي هي المغايرة وهذه. الغربية

 .الحداثية والرواية التقليدية الرواية بين وصل حلقة ُمشكا معها

 وحتى والحداثة والتجديد التجريب مصاااااااااااا؛لحات أن المفاهيم هذه خال من يبدو

 القا دة، وكساااااار المألوف  ن الخروج و ا  في تصااااااب نقدية مصاااااا؛لحات كلها المغامرة

 .اإلبداع لروح المقيدة الشكلية الماضي قيود من المبدع وتحرر
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 :األدبي اإلبداع حقل في التجريب/ج

 في ق؛يعةال فترات يشاااخ » المختصاااة القواميس بعض تعرفه كما التجريبي األدب
. (1) «ائدةالسااا المصااا؛لحات من تحررا والقارئ للكاتب بالنسااابة ويوافق اإلبدا ي، التواصااال

 والمتعارف دالسائ من والتجاوزي االنتقالي ؛ابعه ذاته حد في التجريبي األدب مفهوم ويؤكد
 .والبنا  الهدم ثنائية ؛ريق  ن والتجديد المغامرة إلى  ليه

 نواحي في ومتشاااااابعا فضاااااافاضااااااا مصاااااا؛لحا التجريب مصاااااا؛لح من جعل ما وهذا
 .ورواية ومسرحية وقصة شعر من األدبية األجناس

 في نجزم هو ما إلى الركون أو التقليد يرفض والممارسااة الفهم من نم؛ » فالتجريب
 اضاااروالح للماضاااي الدائمة بالمساااا لة يتسااام كما. واإلبدا ية المعرفية الحقول من حقل أي

 «رورياتهوض لحاجاته واالستجابة العصر مع االتساق  لى واألقدر لألفضل استهدافا معا،
(2). 

 يف التجريب» ألن واآلداب الفنون كل في حتمي أمر فالتجريب التصاااااااااور وبهذا 
 هذه ليجعل والمألوف النموذج قيود من المبدع يحرر فهو  (3) «اإلبداع شااااااااااقيق الكتابة
 فالذي » حداثية، برؤية العالم رؤية من الكاتب تمّكن فنية مضاااامين تحمل الجديدة الكتابة
 «بعدُ  كتشااافتُ  لم آفاق ارتياد في ويشاااارك والبنا  الهدم ثنائية يمارس إنما التجريب يمارس

(4). 

                                                 
 .91   والحداثة، العربية الرواية الباردي، محمد: ينظر (1)

 بيةالعر  الروائية والتجارب النصاااااو  من  دد في خافية قرا ة) الروائي السااااارد مشاااااكات في نعيساااااة،  ؛ا جهاد (2)
 .98   ،1661 سوريا، دمشق، العرب، الكتاب إتحاد منشورات ،(دراسة) المعاصرة والسردية

 .11   والروائية، القصصية الدرغوثي إبراهيم كتابات في التجريب حفيظ،  مر( 3)

 .16   نفسه، المرجع( 4)
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 إضافة واإلبداع  بالِجدة تتسم معاني  لى يقوم التجريب مفهوم فإن هذا، من ان؛اقا
 العصاار ةوذائق يتا م بما تشااكيله إ ادة في والموروث بالماضااي الو ي  لى تأساايسااه إلى

 .اسيةوسي وأخاقية واجتما ية فكرية ظواهر تشريح في الكاتب رغبة ويلبي الفني،

 في نو ية فزةق" والتجربة القرا ة" البارز بمؤلفه" يق؛ين سااااااعيد" المغربي الناقد يعتبر
 يقول هوف وممارسة  نقدا التجريب يمارس أن اسات؛اع حيث بالتجريب  الو ي تشاكل تاريخ
 .(1) «نصية قيم من أذهاننا في يترسخ ما خلخلة » في يتمثل التجريب إن

 مناهضاااااة والمحا  ليها، المتعارف النصاااااية للقيم معرفي بهدم يبدأ التجريبي فالن 
 .التجريب خال من النصية التقاليد في مستقر هو ما ومتجاوزا القيم تلك

 تساااميةال وهي بالتجريب،  ادة تساااميته تتم ما هو التجاوز ممارساااة في اإلفرا؛ إن»
 وفي ،"نيوالمدي التازي" قصاا  مناقشااات في الساابعينيات أواساا؛  نها الحديث تكرر التي

 بعض أو             التشااااااكيلية المعارض بعض هامش  لى تُقام كانت التي الندوات
 .(2) «المسرحية العروض

 اياخب في والغو  األدبي الن  أ ماق في والمغامرة التجاوز هو إذن فالتجريب
 ألسااااااااااااااليبل منه وفا    بريقها و رونقها الكاتب لها يعيد مفقودة لؤلؤة  ن بحثا مفرداته

 يف" امنصااااااااور محمد" األسااااااااتاذ  ليه أكد ما وهذا الموروثة، الفنية التخيلية واأل؛روحات
 ا خ وآخر  ام تجريب التجريب، من بمسااااااااتويين ُيقر إذ التجريب،  ن حديثه معرض
 من حيالمسااااااار  التاريخ  بر تمت التي المحاوالت تلك العام بالتجريب وأقصاااااااد »: فيقول

 مبدع كل ليحاو  إذ تلقائية  ب؛ريقة يتم كان تجريب وهو القرن، هذا بداية إلى أساااخيليوس
 عملال فهو الخا  التجريب أما...السااااابق  مله إلى جديدا يضاااايف أن الاحق  مله في

                                                 
 .89   ،(المغرب في الجديد الروائي التجريب حول) والتجربة القرا ة يق؛ين، سعيد(1)

 .185   نفسه، المرجع( 2)
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 مع تعاملها في جديدة صاااااّي   ن البحث نحو تساااااعى وهي معينة، مجمو ة به تقوم الذي
 .(1) «الجمهور ومع الممثل ومع السينوغرافي الن  ومع الدرامي، الن 

 يكون نأ يعدو ال والشعر، والرواية المسارحية شاأن شاأنه القصاة مجال في فالتجريب
 كما ألنه أحيانا، مغايرة ومضاااااامين جديدة أفكارا يولد تواصااااال التراث، مع وتواصاااااا و يا
 صاااااافاتو  والقتباس ا تبا؛ية ب؛ريقة المألوف  لى الخروج يعني ال»": برادة محمد" يقول

 توفر يأ بالتجريب  الو ي يقتضااي التجريب إن مغاير  سااياق في اآلخرون جربها وأشااكال
 التي ةالخاصااااا األسااااائلة  لى وتوفره اآلخرين لتجارب النظرية األسااااس معرفة  لى الكاتب
 .(2) «للعالم ورؤيته الثقافي لسياقه يستجيب فنيا صوغا صياغتها إلى يسعى

 رقخ للحواجز، وكساااار المألوف  ن خروج هي التجريبية الكتابة إن القول لنا ساااابق

  ن معبرة للسائد، رةمغاي لألسئلة مثيرة بجمالية لتساتبدلها الثابتة الجمالية والمعايير للقوانين

 كل يف التجريب تمارس قد » المبد ة فالذات العصاار  ومقتضاايات منسااجمة ب؛ريقة الواقع

 نصب فتضع  (3) «كذلك  نفسها  ن بل فق؛  اآلخرين  ن تتمايز أن تريد ال فكأنها كتابة

 لعصور،ا أقدم ومنذ الفنون كل في حاضار فالماضاي لها  كمرجع الساابقة إبدا اتها  ينيها

 اإلرث نم وفنياتها معارفها اساااااتقت ؛الما التي الغربية للرواية بالنسااااابة كذلك الشاااااأن هو

 صااااااااا الق في فنجدها الغربية للرواية جذور فثمة» ومسااااااااارحياته، ماحمه في اإلغريقي

 كدهأ ما وهذا المعاصااااارة، الغربية الرواية في خصاااااائصاااااه بعض اساااااتمرت الذي اليوناني،

                                                 
، نقا  ن خرائ؛ التجريب 19،   9191، 30محمد الكغاظ، التجريب ونصاااااااااااااو  المسااااااااااااارح، مجلة آفاق، العدد ( 1)

 .10،   9111،  فاس، المغرب،9الروائي، محمد امنصور، م؛بعة أنفو برانت، ؛

 ،1188 ،9 العدد والجامعي، األكاديمي الحوار دورية الصاااايرورة، التجريب، الهوية، القصاااايرة، القصااااة برادة، محمد (2)
 .12   ،1111 المغرب، فاس، ،1؛ برانت، أنفو م؛بعة امنصور، محمد خرائ؛  ن نقا

 .11   الدرغوثي، إبراهيم كتابات في التجريب حفيظ،  مر (3)
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 روايات في والمكان للزمان إشاااااارته معرض في( Bakhtine Mikhael) باختين ميخائيل

 .(1) «ومتنو ة قديمة أدبية مصادر  لى المفتوحة" رابليه"

 لحوارا  لى المفتوح األدبي الجنس تبقى فهي نشااااااااأتها  منذ الرواية حال هو وهذا

 حركة يف ألنه بعد، يكتمل لم الذي الوحيد األدبي الجنس" باختين" يقول كما ألنها الدائم،

 وجيةاإليديول الحواجز كل مح؛مة جديدة  والم  لى واالنفتاح للتجدد تواقة ومساااتمرة دائمة

 دائم، شاااااكلت ظل في أدبيا جنساااااا واإلجرائية النظرية ديناميتها تساااااتمد فهي » والجغرافية 

 .(2) «وتحوالتها أبنيته تغيير في المجتمع دينامية من تنتهي ال وصيرورة

 لتيا والمسااااارحية القصاااااة غرار  لى الفنون أبرز هي الرواية إن القول يمكن وبهذا

 يحوي دق والتداخل  بالتنوع يحظى الذي الوحيد اإلبدا ي الشااكل ألنها التجريب محل كانت

 كل في لدائما للتجريب خصااااابة أرضاااااية بذلك فيمثل والتبدل، التغير خصاااااائ  ثناياه في

 إليها ناناال؛مئ توهم أن يمكن ثابتة أو قارة قوانين  لى تتوفر ال »: ألنها الرواية جوانب

 بشااكل يبحث اشااك دامت ما ب؛بيعتها للتقنين قابلة غير" باختين" يقول كما ألنها باسااتمرار

 عوبةصااااا هنا من فيها، يساااااتقر التي األشاااااكال كل في النظر ويعيد أبدا ذاته ويحلل دائم،

 .(3) «...قارة نموذجية معايير  ن الحديث

 العربية الثقافة في جديد إبدا ي لمسااااار مسااااميات كلها والمغامرة والتجريب فالتجديد

 رديالساااااا التراث مع تواصاااااال في بقي لكنه الشااااااكلي  النموذجي التراث مع ق؛يعة أحدث
                                                 

  دمشااااااااااق، العرب، الكتاب إتحاد منشااااااااااورات المعاصاااااااااارة، العربية الرواية في التراث توظيف وتار، رياض محمد (1)
 61   ،1661سوريا،

 .18   المغاربي، السرد وارتحاالت التجريب بوشوشة، جمعة بن (2)

 الدار ،1؛ المدارس، والتوزيع النشااار شاااركة المعاصاااارة، المغربة الرواية في التجريب اسااااتراتيجيات امنصاااور، محمد (3)
 .61    ،1666المغرب، البيضا ،
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 بين دليةج  ائق إقامة بهدف إنما فق؛  التاريخ اسااترداد بهدف ال موضااو اته منه يسااتمد

 ثقافيا نيوالف والمألوف السااائد ساال؛ة تدمير إلى تسااعى التي باألساائلة » والحاضاار الماضاي

 أجمل هي إجابات وكلت جفت التي تلك غير جديدة إجابات  ن بالبحث واجتما يا 

 .(1) «أخرى أسئلة أجنة تحمل لكنها الواقع، لعاقات وأ مق

 التقنيات متجاوزة كبيرة خ؛وة خ؛ت قد -التجريبية – الجديدة الرواية تكون وبهذا

 و    بالرومانسااااااااااية  رف ما فيظل محدودة قوالب في محبوسااااااااااة ظلت التي السااااااااااابقة

 .لروايةا معنى انحرف التجريب وبفعل مسبقا، جاهزا شكا تعتمد لكونها الكاسيكية

                                                 
 .31   المغاربي، الروائي السرد وارتحاالت التجريب بوشوشة، جمعة بن( 1)
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 :للتجريب المعرفية األسس: ثانيا

 اآلداب يف نشاااأتها منذ الزمن من ؛ويلة لفترة معين نهج  لى ثباتا الرواية تعرف لم
 لرؤىا كل  وتحتضاااان الجديدة، اآلفاق كل تجرب فظلت المتقدمة،  صاااااورنا حتى القديمة
 ابتة ث ومواصفات لقوا د تخضع ال شكلية بمرونة تتسم جعلها ما وهذا حدود، دون الجديدة

 والبنا  ا،وخلخلته التقليدية األشااكال وتجاوز هدم والبنا ، للهدم واسااعة مساااحة أصاابحت بل
 رجسااا تخلق جديدة محموالت الموروث ذلك محملة وحداثية معاصااارة برؤية أنقاضاااها  لى

 روايةال نهلت فقد هذا جانب إلى مسااااااتقبله، هو وحاضاااااار وماضاااااايه  القارئ بين تواصاااااال
 أثرت التي األدبية ومذاهبها فلساااافتها ومن األوروبية اآلداب معين من والمعاصاااارة الجديدة

 .ككل العالم آداب في

 ما   دربق فحسااااااب  للموروث تجاوز مجرد التجريب يعتبر أال للدارس يمكن و ليه
 رتصااااااوي يعني الجوهري و»  ما تاريخية مرحلة ضاااااامن جوهري هو ما في الحلول يعني

 «فضلأ واقع وتأسيس التحرر من مزيد نحو ونزو ه ت؛وره لحظات من لحظة في اإلنساان
(1). 

ذا  دون يةفن لحركة وجود فا والفلسااااااااافي، الفكري التاريخ حركة في النظر أمعنا وا 
 كان ولهذا ا،موضاااو اته وتؤ؛ر الفنية بنياتها وتشاااكل معها تتماشاااى فكرية بحركة ارتبا؛ها

 لتجريبيةا الرواية أ؛رت التي والمعايير األسس تلك  ن األدب أفكار في البحث  لينا لزاما
 إذن فماهي الروائي  االتجاه هذا تكون في األصااااااااااال با تبارها ةغربيال الجديدة والرواية

 لتجريبية؟ا أسسها  ليها وأقامت الجديدة، الرواية منها اسُتلهمت التي المعرفية المرتكزات

                                                 
 ،1182 الجزائر، قسن؛ينة، والنشار، لل؛با ة البعث دار ،1؛ األدب، نظرية في محاضارات الماضاي،  زيز شاكري (1)

  91. 
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 :الفرويدية المدرسة/ 1

 قدمي األدب أن با تبار إشااااااكالية، مسااااااألة واألدب النفسااااااي التحليل بين العاقة إن
 الوسااااااا؛ هذا اإلنساااااااان بها يدرك التي الكيفية وحول ووسااااااا؛ه، اإلنساااااااان واقع نظر وجهة

 تصاااااانع لنفسا » مماثلة ب؛ريقة نفسااااااه يقدم النفسااااااي والتحليل معه، يقيمها التي والرواب؛
 ألدب،ا منها تصاانع لكي. الحياة أ؛راف تجمع النفس النفس، األدب يصاانع وكذلك األدب،
 رفاها؛ يفترق ال دائرة إنها ،)...( النفس جوانب يضااااااي  كي الحياة حقائق يرتاد واألدب

 .(1)«معنى للحياة يعرف حين إال نفسه يعرف ال واإلنسان يلتقيا، لكي إال

 كانت اروأفك أفعال من النفس تحمله وما األدب، خلخلة إلى النفسااي التحليل يسااعى
" رويدف ساااااااااايقموند" النمساااااااااااوي بالعالم دفعت التي هي العاقة فهذه األنا  داخل متقوقعة

"Sigmund Freud" ة،النظري مع؛ياتها منها يساااتد ي األدب روائع  لى اإلنكباب إلى 
. لنفسااايا التحليل في لمدرساااة يؤساااس أن خاله من اساات؛اع الذي المنهل بمثابة له فكانت
 تأثرت ديثةالح الرواية أن نعلم فنحن » الفرنسااااااية الجديدة الرواية في أثر قد التفكير وهذا
 لروايةا  لى بصاااااماتهم تركوا الذين الحضاااااارة أق؛اب ومن العصااااار وفلسااااافة النفس، بعلم
 .(2) «فرويد

 لحقلا بين التقا  نق؛ة شاااااااكلت الجديدة الرواية أن يتبين المنظور هذا من ان؛اقا
 اسااااااتيعابو  الفكرية، والقضااااااايا المفاهيم تجساااااايد في منها رغبة اإلبدا ي، والحقل المعرفي
 .والجما ة الفرد سلوك خال من المعاصر اإلنسان خصوصيات وفهم الواقع،

                                                 
 .13   لبنان، بيروت، ،2 ؛ العودة، دار لألدب، النفسي التحليل إسما يل، الدين   ز( 1)

  فرويد ساايغموند "Sigmend Freud( "1856-1131)، مدرسااة مؤسااس يعتبر حر ومفكر نمساااوي أ صاااب ؛بيب 
 وال؛اقة لجنساايةا الرغبة تحديد بإ ادة اشااتهر كما الحر، والتدا ي الاو ي بنظريات اشااتهر النفس و لم النفسااي التحليل

 .البشرية للحياة األولية التحفيزية

 .93،   1339محمد شاهين، آفاق الرواية البنية والمؤثرات، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، سوريا،  (2)
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 نهام يسااتوحي التي األساااسااية المادة األدبية األ مال من جعل قد فرويد أن الواضااح
 اتهاوسااااااالوك الشاااااااخصااااااايات تلك أفعال خال من ت؛بيقها ذلك بعد ليحاول النظرية، مادتة

 د مت شااااارح أدوات األدبية األ مال في » ُوجد حيث البشااااارية  النفس أغوار في والغو 
 يوناردوول أنجلو ومايكل غوته أ مال قرا ة  لى حمله ما وهو النفساااية، الحياة  ن نظريته
 .(1) «كثيرون وغيرهم وشكسبير وستيفان دافنشي

 الفرويدي، النفس  لم أ؛روحات  لى إتكأ اآلخر هو األدب إن إذن القول محتوى
 بين حالواضااااا التأثير في بجا  تتضاااااح جديدة ورؤى تأويات منها ويساااااتمد ليساااااتضاااااي 

 تأسااااايس إلى تساااااعى -الجديدة الرواية – ألنها وذلك الجديدة، والرواية الفرويدية المدرساااااة
 أو واإللهام الو ي  لى اإلبداع تحيل التي المقوالت» يتجاوز الروائية للكتابة جديد أساالوب
 الاشااااااااعور يبعثه  مل كل ورا  مماثل مكون إلى العقل أو الصاااااااارف االجتما ي الواقع

 نفس يف المؤلف حقيقة  ن وللكشااااف لإلبداع حقيقيا مصاااادرا فيكون ويغذيه الشااااخصااااي،
 .(2) «الشخصية يسكن الذي الصراع  ن تنفيسا إال ليس جوهره في اإلبداع ألن الوقت

 قائقح من يتضاااااامنه وما اإلنسااااااان في الخفي الجانب هذا  لى" فرويد" تأكيد ولعل
  الم في البحث إلى الجديدة الرواية بُكتاب دفع الذي هو له، الجوهري الجانب تعكس

 غباتهر  ؛ريق  ن المعاصااااار اإلنساااااان خبايا تعكس التي الخلفية  لى للوقوف الاشاااااعور
 .التجريبي التأليف تقنيات من تقنية ُتعد التي وأحامه

 األدبية األ مال  لى الحر التدا ي تقنية يوظف" فرويد" نجد الحلم تقنية إلى إضافة
 رديساا أساالوب وهو با؛نها، مع البشاارية النفس صااراع  ن ويعبر داخلي، حوار شااكل في

                                                 
 ،المغرب البيضاااا ، الدار لبنان، بيروت، العربي، الثقافي المركز ،1؛ العربية، والرواية الرواية نظرية: دراج فيصااال (1)

1111،   163. 

 .81   والحداثة، القرا ة: مونسي حبيب (2)
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 لتجسااااايد ةمناساااااب أداة » فهو التجريبية الكتابة في ارتكاز نق؛ة الجديدة الرواية منه جعلت
 .(1) «أخرى تارة المخا؛ب وضمير تارة المتكلم ضمير باستخدام النفسية الحالة هذه

 التي اجاةالمن ب؛ريقة النفساااااية حالتها  ن  ّبرت قد الروائية الشاااااخصاااااية تكون بهذا
 أداة كونهال بها االهتمام إلى فرويد دفع الذي األمر التعبير  في المساااتخدمة اللغة تترجمها
  ن بحثا ةالبشااري والنفس الروائية الشااخصااية أ ماق في القارئ خالها من يغو  تعبيرية
 ؛يرتب أيضاااااا كان النفساااااي التحليل » وأن خاصاااااة خالها من واالضااااا؛راب القلق موا؛ن
 .(2) «الرمزية للُبنى استخدامه بسبب اللغوية بالمعضات مباشرة

 الذي سااايالنف التحليل أ؛روحات من أ؛روحة التجريبية الكتابة في اللغة تغدو وهكذا
 رواية إلى تنتسب الجديدة الرواية من جعل مما الداخلي  والحوار الحر التدا ي  لى يعتمد
 .الو ي تيار

 نفسال  لم  اقة  ن" فرويد" وضااااعها التي النفسااااي التحليل ؛ريقة إن شااااك ودون
 حد لى  والمبدع الفرد ساالوكية  ن أكثر كشاافت قد خاصااة، الجديدة والرواية  امة باألدب
 بذلك جعللت الروائية، الشااخصااية  لى ي؛بقها أن حاول التي التقنيات تلك خال من سااوا 
 – الجديدة ةالرواي لغة بلورة في وتوظيفها أفكاره اسااااااااتنبا؛ إلى تساااااااعى الفرنسااااااااية الرواية

 .-التجريبية

                                                 
 ا،ساااااوري دمشاااااق،  العرب، الكتاب إتحاد منشاااااورات بالجزائر، القصااااايرة القصاااااة في التجديد مظاهر مخلوف،  امل (1)

1118،   16. 

 بيروت، العربي، الثقافي المركز ،1؛ الغانمي، ساااعيد: تر ،(ريكور بول فلسااافة) والسااارد، والزمن الوجود وورد، ديفيد (2)
 .191   المغرب، البيضا ، الدار لبنان
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 :الوجودية الفلسفة/ 2

 فلسفية ياراتت نشو  في نتائجها تجسدت فكرية إيديولوجية، ثورة العشرون القرن شهد
 أكثر من ةاألخير  هذه وتعد والوجودية، الرأساامالية الشاايو ية كاالشااتراكية،  ديدة  وسااياسااية
 النهج نتهجواا األدبا  من كثيرا »: نجد حيث األدبي  اإلبداع في استقرارا الفلسفية المذاهب
 القرن من انيالث النصف في تبلور حتى وتحلياتهم، وشخصياتهم رؤاهم رسم في الوجودي

 ساااااااااااااااارتر بول جون أدبااائااه أبرز من وكااان الوجودي، باااألدب يااد ى مااا العشااااااااااااااارين،
"J.P.Sartre"،  كامو ألبير" و( "A.Camus» ) (1). 

 بعبثية لتقو  التي الفلسااااافية الرؤية  ن كتعبير" كامو"و" ساااااارتر" روايات جا ت فقد
 هذاو  بنفسااااااه، حياته أساااااالوب يختار أن  ليه الذي اإلنسااااااان لذات المحوري والدور الحياة

 .حريته من؛لق من وجوده يحدد الذي هو الحر االختيار
 الذي هو حياته تنظيم من اإلنساااان تمّكن التي الفردية بالحرية الوجودية إيمان ولعل

 في جليهات تجعل أن آثرت التي » الفلسااافة هذه تيار ورا  تنجرف الجديدة الرواية من جعل
 .(2) «الجافة التفلسف مدارات إلى تذهب أن بدل كلية  األدب حقل

 الكتابة يف المعروفة الجاهزة القوا د تلك تفجير  لى أسااااااساااااا تقوم الجديدة فالرواية
  لى تكأت الروائي السااااارد في جديدة ؛رائق خلق إلى تسااااااعى حرة بمغامرة وذلك التقليدية،

                                                 

 كل ويعتبر الم،الع هذا تغيير  لى إرادته وتقدير يصاانعه وبما اإلنسااان بوجود تهتم معاصاارة فكرية حركة هي الوجودية 
 الفردية يةالماه  ن الوجود أساابقية في مبرراته وتتمثل المذهب، هذا رواد كامو ألبير سااارتر بول وجون هيغر مارتن من

 .الرفض القلق، الحرية،

 الكتاب اتحاد منشاااااورات أ امها، ألبرز ونصاااااو  ترجمات مع الغرب لدى األدبية المذاهب األصااااافر، الرزاق  بد(1)
 .185   ،1111 سوريا، دمشق، العرب،

 115   والحداثة، القرا ة مونسي، حبيب(2)
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 تكان ما غالبا التي األشاااااكال من وانعتاق انفات لحظة الجديدة الرواية » أن إذ الحرية 
 .(1) «لوالخيا للكتابة وحواجز حدودا تقيم ومبان أصول في الكتابة تقييد إلى تنتهي

 ةالعملي في أساااااااسااااااا الحرية مبدأ  لى الجديدة الرواية كتاب ا تمد هذا من ان؛اقا
 هذاو  الوجودي، والفكر الجديدة الرواية بين المشاااااااااترك القاسااااااااام بمثابة هذا كان اإلبدا ية
 شأن أنهمشا فالوجوديون » فيها، تعارض ال الفني للشاكل منهما كل رؤية أن يوحي االلتقا 
 في ظرالن يعيدون بل الشاااائعة  واألشاااكال القديمة األ؛ر يقدساااون ال العشااارين القرن أدبا 
 .(2) «جديدة تقنيات خلق ويحاولون السابقة المألوفات ويح؛مون واألساليب ال؛رائق كل

 تجريبيةال الكتابة تلك هو الجديدة للرواية المؤ؛ر الفني الشاااااكل إن القول يمكن إذن
 الفلسااافة كتل  لى التحول ذلك في مساااتندة م؛لقة بحرية الثوابت تلك هدم إلى ساااعت التي

 يالروائ الجنس منهااا امتح   التي هي الحريااة وهااذه الفرد، بحريااة آمناات التي الوجوديااة
 سااااستؤ  إذ الحرية، رواية هي التجريبية الرواية »: أن ذلك موضااااو ية، شااااكلية خصااااائ 

 مختلفة قائعو  فلكل المسااااتمر، التجاوز قانون وتتبنى الخيال لساااال؛ة وتنظر الذاتية قوانينها
 في الهااشااتغ قوانين تُأسااس أن إلى تسااعى جديدة رواية وكل مختلفة، القصاا  من وأشااكال
 .(3) «هدمها فيه تتيح الذي الوقت

 المعاصاااااااار، اإلنسااااااااان هموم حملت قد كفكر الوجودية إن القول يمكن األخير في
 إنجاز  تاساااااات؛ا قد التجريبية الرواية فإن تجلياتها  بمختلف مشاااااااكله تعالج أن وحاولت
        التي الزئبقية الخاصااااااااية تلك خال من السااااااااردي الخ؛اب مكونات يشاااااااامل نو ي تحول

 .لتقليد تنساق وال لقا دة تخضع ال

                                                 
 العدد يتالكو  اإل ام، وزارة العربي، مجلة ،(والمضمون الشكل في مغامرة فرنسا في الجديدة الرواية) دورليان، جورج (1)

522 . 

 .189   الغرب، لدى األدبية المذاهب األصفر، الرزاق  بد(2)

 .111   ، 1662تونس،  الجامعي، النشر مركز الحديثة، العربية الرواية في الخ؛اب إنشائية الباردي، محمد (3)
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 :العربية والرواية الغربية الرواية بين الروائي التجريب واقع: ثالثا

 :الغربية الرواية في التجريب/ 1

 و   باأورو  في العالميتين الحربين  قب  موما الرواية في التجديد  امات برزت
 والسااياسااية ةالفكري مجاالته كافة في العصاار وساام الذي والت؛ور التعقيد بذلك متأثرة أمريكا
 قليديةالت النظرية تلك من لانفات م؛ياة العوامال هاذه الروائي الجنس فااتخاذ. والفنياة
 ديدةج كتابة في بوادر بظهور الروائي الشاااااااكل تغير » بمعنى الرواية لمكونات البلزاكية
 ينالفرنساااااااااي الكتاب من ؛ائفة أيدي  لى العشااااااااارين القرن منتصاااااااااف في وذلك للرواية،
 .(1) «"بوتور ميشال"و" سمون كلود"و" ساروت نتالي"و" غرييه روب أالن" منهم وبخاصة

  لى ثورت»  ألنها التقليدية الرواية  ن الجديدة الرواية ميز الذي هو التعبير وهذا
 كتابة في دةسائ كانت التي والجماليات القيم كل وترفض األصاول، لكل وتتنكر القوا د كل

 وال حدث، الحدث وال شخصية، الشخصية ال فإذا بالتقليدية  توصف أصابحت التي الرواية
 الرواية في متعارفا كان مما شاااااااااي  أي إال لغة  اللغة وال زمان، الزمان وال حيز الحيز

 .(2) «الجدد الروائيين تمثل في مقبوال متآلفا التقليدية

 لىإ وبالنظر للتجريب، النظرية األسااااااس  ن الحديث في ذكره ساااااابق ما  لى بنا   
  لى امة  داللة يدل التجريبية الرواية فمصاااااااااا؛لح منها ين؛لق التي الفكرية المرجعيات

 لروايةا  ن الحديث وليس الغرب، في شاااااااا ت التي الشااااااااملة التغييرية التجديدية الحركة

                                                 

   بالرواية التقليدية/ الواقعية وسميت الواقعي، للمذهب الحقيقي الرائد  د(: 1856-1911) بلزاك دي أونوري 
 الرواية، ظرياتن إلى مدخل شارتيه، بيار ينظر األدب، البشرية، الكوميديا الروائية، بأ ماله منظريها من وهو البلزاكية،

 .115   الشرقاوي، الكبير  بد: تر

 الكويت، ،1118   ،126 العدد المعرفة،  الم ،(السااارد تقنيات في بحث) الرواية نظرية في: مرتاض الملك  بد (1)
  29. 

 .28   نفسه، المرجع (2)
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 التي مردالت لساااامة مرا اة إنما األوروبية  المركزية النز ة تعميق باب من تحديدا الفرنسااااية
 .العشرين القرن إبدا ات في فارقة  امة كان الذي الروائي الشكل هذا الزمت

 بتفجير وذلك جديد، روائي خ؛اب إنتاج في الشاااااكلية المغامرة بتلك التجريب ارتب؛
 األشاااكال لكت هدم والتفكيك، الهدم فكرة  لى الرواية وبنا  التقليدي، الروائي السااارد ؛رائق

 والمرجعيات القيم تلك وتفكيك للرواية التقليدية البنية بقوا د تخت  التي الجاهزة والقوالب
 الجديدة وايةالر  في بحوث كتابه في" بوتور ميشااال" يرى. الروائي مخيلة كبحت ؛الما التي
 .(1) «نفسهاب نفسها تصنع التي هي الرواية بل الرواية  يصنع الذي هو ليس الروائي » أن

 ذلكو  األدبي، اإلبداع حقل في حداثية ؛فرة شااااااااكلت قد الجديدة الرواية أن بمعنى
 الذي روائيال التراكم ذلك من االساااتفادة ذاته الوقت في محاولة ، التفرد إلى الدائم لساااعيها
 أنفسهم نسبوني األساف، من وغيره الفرنسي التراث ماضي ينبشون راحوا » فكتابها سابقها
دغار( الفرنساااااااااااايين من) روساااااااااااايل وريمون بروساااااااااااات الى فلوبير من إليهم  بو، أالن وا 

 أنفسااهم  تبرواا( الفرنساايين غير من) وولف وفرجينيا وكافكا وفولكنر وجويس ودسااتوفسااكي
 غموضاااا رأكث وآليته، الروائي السااارد أصاااول في بتعديات أتوا الذين هؤال  لمساااار مكملين
 .(2) «التجريدية     الرسوم بملصقات أشبه النصية تراكيبه في وتموجا

 قد ةالمغاير  وروحها الجديدة بأشاااكالها الجديدة الرواية أن الحديث هذا خال من يبدو
 والتعدد بالوصااااف مرصااااعا جديدا ثوبا لترتدي البلزاكية، الواقعية الرواية ثوب من انساااالخت
 با تماد بنيتهاا وأغنوا الرواياة،  صاااااااااااااااب الاداخلي الحوار من جاا ا» والزمني اللغوي

 لياك إالها الراوي من جعلت التي تلك  ن متخلين)...(  المتداخلة الساااااااردية المسااااااتويات
                                                 

 ،1181لبنان، بيروت، العويدات، منشااااورات  ،1؛ أن؛ونيوس، فريد: تر الجديدة، الرواية في بحوث بوتور، ميشااااال (1)
  12. 

 يت،الكو  اإل ام، وزارة العربي، مجلة ،(والمضاااامون الشااااكل في مغامرة) فرنسااااا في الجديدة الرواية دورليان، جورج (2)
 .81   ،1662 مارس، ،522 العدد
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 روستب أمثال الجامدة النم؛ية من الروائية الشخصية حرروا الذين في رأوا وأخيرا للمعرفة،
 شااعروا ذينال  ن فضااا والتأثيرات  االن؛با ات آالف يمت  بضاامير واسااتبدلوها وكافكا،

 كل. بحثا نفساااااها الرواية لتصاااااابح ونظريتها الرواية بين الدمج بضاااااارورة جيد" أندريه" مثل
 .(1) «الجديدة الرواية رواد ؛ريق أناروا أسافا شكلوا هؤال 

  ةنز  تنزع الروائية للكتابة جدية مرحلة في اإلبحار االتجاه هذا رواد ساااااااااااعي إن
      ويعتبر » بها، تساااااتضاااااي  وفلسااااافات رؤى  لى المنفتحة األشاااااكال صاااااعيد  لى التجريب

 هايميز  التي المرحلة وهي وألمعية، أصاااااااااالة ممثليها أكثر من واحدا" غرييه روب آالن" 
 وحده ه بر  ويمكن الخاصاااااة، وقوانينه الخاصااااااة بنيته له للمواضاااااايع، مسااااااتقل  الم ظهور
 .(2) «ما حد إلى نفسه  ن يعّبر أن اإلنساني للواقع

 فقد. رالتحر  في الرغبة وتلك الفكري التنوع ذلك" غرييه روب" أ مال مجمل شاااكلت
 الروائية أ ماله تتابعت ثم ،(1153)  ام( Les Gommes) المماحي األولى روايته ألف

 تنظيرا قّدم كما ،(La jalousie( )1159) والغيرة  (1956)، (Le vayeur) المتلصا 
 Pour un nouveau" جديدة رواية أجل من" كتابه خال من الجديدة الرواية لحركة

Roman( "1155) (3)، يةالساااااارد المفاهيم تلك" غرييه روب" خلخل اإلبدا ات هذه ففي 
 حبكةب رواياته جا ت حيث صاحيتها  مدة انتهت مبادئ منها جا ا وحبكة شاخصية من

 االغتصاااااااااااب لمشااااااااااهد محوه خال من" المماحي" لرواية كتابته في بذلك متحررا مفككة
 .التأويل إلى ويدفعه القارئ يستفز لغزا  نده الكتابة فتغدو. والجريمة

                                                 
 .81   فرنسا، في الجديدة الرواية دورليان، جورج (1)

 .29   ،1111 المغرب، البيضا ، الدار ،1؛ العربي، الثقافي المركز العربية، الرواية نظرية دراج، فيصل (2)

 .25   ،1661 ،1؛ الحوار، دار والحداثة، العربية الرواية الباردي، محمد: ينظر (3)
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 La"      التحول روايته خال من الساارد من جديد لنم؛" بوتور ميشااال"سااعى بينما
Modification "باريس من ق؛ار في شاااخصاااية حكاية مساااار يروي حيث  (1159)  ام 

 الرواية في الضاااامائر باسااااتعماله تنظيمه و الزمن  لى الرواية هذه في مشااااتغا روما، إلى
 أن ناليقي  لم نعلم ونحن المتكلم، أو الغائب بصااااااااااايغة  ادة الروايات تكتب »: فيقول
 هو لغائبا بصيغة إلينا ينقل ما وأن بمكان األهمية من هو الصيغتين هاتين إحدى اختيار
 .(1) «المتكلم بصيغة لنا ُيقال أن يمكن ما غير

 القصة أحداث سارد في والغائب المتكلم ضاميري اساتعمال أن" بورتور ميشاال" يعتبر
 اسااتعمال إلى ةالجديد الرواية في بحوث مؤلفه في سااعى بينما بالتعليمية، تتساام منها يجعل
 يوصف أن يمكن الذي المخا؛ب ضامير اساتعمال يجب هنا( »  vous)المخا؛ب ضامير

 ال المخا؛ب فضااااامير ،(2) «به الخاصاااااة قصاااااته له تروى الذي الشاااااخ  بأنه الرواية في
 الجمع وهذا ،IL هو الضاااامير ومعاني ،(Je) األنا معاني يحمل إنما أحاديا  معنى يحمل
 لتعبر أفراد ومغامرات أحداث تروي جما ي خ؛اب ذات الرواية من يجعل الضاااامائر بين
 .بأكمله مجتمع  ن المخا؛ب بضمير بذلك

 لواضاااامحا الحبكة تفكيك إلى الذكر ساااالف كما الجديدة الرواية سااااعي إلى إضااااافة
 روايةال في نصااايبا والمكان للزمان أن نجد الضااامائر  تعدد خال من وذوبانها الشاااخصاااية
 والتقويمات الساااااااااااا ات زمن الخارجي، الزمن من انعتقت » التي -الجديدة – التجريبية
 داخليال بالحوار االسااااتعانة  بر وذلك اإلنساااااني، الذاتي، الزمن الداخلي، للزمن لتخضااااع

 ولعل ،(3) «له وفية" ساااااروت نتالي" ظلت الذي( الو ي مجرى) يساااامى وبما ،(المونولوج)
 وزمن الكتابة وزمن الحكاية زمن بين تفصااااااال تعد لم التجريبية الرواية من يجعل ما هذا

                                                 
 .63   الجديدة، الرواية في بحوث بوتور، ميشار (1)

 .68   نفسه، المرجع( 2)

 .12   ،(والمضمون الشكل في المغامرة) فرنسا، في الجديدة الرواية دورليان، جورج (3)



 

 

 

 

  

 

- 33 - 

  ـــــــــــــــــــــ والماهية المصطلح التجريب،: ولاأل  الفصل
 
 
 
 

 

 حاما براْ تُ  حيث للمكان  بالنساااابة الحال هو كذلك. بينهم متاها   هناك أصاااابح بل القرا ة
 أثاث وأ تخترقه أشاايا  من يلحقه بما إنما مجردا  يكون ال  ندما الروائي، العمل في فكريا

 بلزاك لنا فيصاااااا فعندما » فيه، تتحرك التي الشااااااخو  تلك  ن التعبير وتحاول تزيينه،
ذا تشاااغله، التي األسااارة تاريخ يصااف فهو ما قا ة أثاث  أن لى  يدل فذلك موز ة كانت وا 

 «هابأجمع البيئة  لى بل وحدها  األساااارة  لى ذلك ين؛بق وال أحوالها، سااااا ت قد األساااارة
(1). 

 مجرى تحويل في والنقدية األدبية منجزاتهم حققته وما الرواد، هؤال  جهود خال من
 م،األ ا هؤال  أ مال مجمل في الموظفة الجديدة التقنيات تلك خال من الساااااردي البنا 
 جهو   لى والفرنسااااااااااااااية الغربية الرواية في التجريب إن القول يمكن المن؛لق هذا ومن

 نتاجإ لها أتاح اإلبدا ية العملية في أسااااس كمبدأ الحرية مفهوم من ان؛لق قد الخصاااو 
 .جديدة سردية ؛رائق

 :العربية الرواية في التجريب/ 2

 القوالب لتلك ومغايرة جديدة أشااكال  ن بالبحث الرواية في التجريب مصاا؛لح ارتب؛
 ادئمب جملة إلى اساااااتندت » جديدة رواية البحث ذلك ثمرة وكانت الموروثة، الكاسااااايكية

 اقعيةو  وأسااااااليب رؤى من شااااااع  ما الصااااالة ق؛عت فنية تقنيات ووظفت حداثية، تجريبية
 .(2) «الماضي القرن ستينيات في وظهرت العربية، الرواية في درجت

 ال مياك تراكما األخيرة العقود في حققت فإنها العربية الرواية حداثة من الرغم  لى
 الرواية هذه و رفت. الفني والقالب واألساااالوب الشااااكل في ملحوظا كيفيا وتغيرا به يسااااتهان

                                                 
 .52   الجديدة، الرواية في بحوث بوتور، ميشال (1)

شكالية العربية الرواية سيف، أبو سالم سندي (2)    ،1668 األردن،  مان، والتوزيع، للنشر الشروق دار التصنيف، وا 
11. 
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 كالاألشاااااا بتلك مرورا األولى الجنينية األشااااااكال من ان؛اقا نشااااااأتها في فنية مراحل  دة
 ،"الحص ال؛يب" أمثال الماضي القرن أواخر الُكتاب من ؛ائفة  ند شا ت التي التأسايسية

 هافي اتخذ التي التجريب مرحلة إلى وصااااااااااوال وغيرهم،" و؛ار ال؛اهر" ،"محفوظ نجيب"
 .العربي التراثي التزاحم ذلك  لى متكئين واإلبداع للحداثة مرآة العرب الروائيون

 رائقها؛ لها نصاااااااية إساااااااتراتيجية  موما العربي الروائي المشاااااااهد في التجريب يمثل
 رؤية   ايرةومغ جديدة صااااااااي   ن البحث في اإلبدا ية ورهاناتها الجمالية وتقنياتها الفنية،

 ا،ِب؛بيعه تجريبية رواية -العربية الرواية – يعتبرها من هناك أن من الرغم  لى وتشاااااكيا
 رواية بارهابا ت تجريبية، رواية ب؛بيعتها العربية الرواية أليسااااااااات: » الباردي محمد يقول

 التجديد حركات ألشاااااااهر مواكبة ونهضااااااات الساااااااردي، تراثها  ن منق؛عة نشاااااااأت حداثية
 .(1) « والغربية؟ األوروبية الرواية في والتجاوز

 لعربيا الموروث في الروائي الشااااكل بحداثة يقر هذا قوله في" الباردي محمد" ولعل
 فنل بذور وجود من الرغم  لى بد  ذي بادئ الشاااعر مارسااات قد العربية األمة أن با تبار
 النصاااااااااو  تلك تجاوز في العرب الروائيين رغبة أن إال الساااااااااردي  موروثنا في الق 

 بالفلساافة رهمتأث مثل من وموضاو ية ذاتية ألسااباب جديدة ساردية كتابة بتجريب الكاسايكية
 العربية، يةالتراث النصااو   لى اإل؛اع إلى باإلضااافة الجديدة، الفرنسااية والرواية الغربية

 ثقافياو  سااااياساااايا اإلسااااامي و     العربي العالم  رفها التي التحوالت تلك جانب إلى هذا
 .واجتما يا واقتصاديا

  يو   ن التجريب مغامرة يلجوا أن الرواية كتاب بعض حاول التأثر هذا إثر و لى
 بنية أو اللغة أو الساااارد ؛رق أو الشااااكل مسااااتوى  لى سااااوا  العربية الرواية ت؛وير بهدف
 ذاه  ن  ّبرت  ديدة روائية أ مال ظهرت ثمة ومن. معالجتها وتقنيات والزمان المكان

                                                 
 .111   الحديثة، العربية الرواية في الخ؛اب إنشائية الباردي، محمد(1)
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 جمال" ،"الخرا؛ إدوارد" ،"اهلل صاااانع إبراهيم" ،"منيف الرحمان  بد" الروائيين أمثال االتجاه
 إبراهيم" شااااغموم، الميلودي" ،"التازي الدين  ز" "الكوني إبراهيم" ،"العالم رجا " ،"الغي؛اني
 .وغيرهم" جاوجي الدين  ز" ،"األ رج واسيني" ،"و؛ار ال؛اهر" ،"الدرغوثي

 ؛رحت التي التجريبية، نز تها من حداثتها تستمد » "اهلل صنع إبراهيم"لا" ذات" فرواية
 اهلل عصااااان" أل مال المتتبع أن والشاااااك. األدبي الجنس و؛بيعة التمثيل إشاااااكالية جديد من

 بقية لىإ الرائحة تلك: كتبها التي األولى الرواية صااااااادور منذ المثال سااااااابيل  لى "إبراهيم
 الرواية يف الساااائدة الساااردية الُبنى خلخلة في المتواصااالة النز ة هذه بجا  يدرك الروايات
 زمنا لعربيةا بالرواية العربي القارئ رب؛ت التي التقليدية التلقي ؛قوس وز ز ة العربية،
 .(1) «؛ويا

 تاهاتم في يغو  أن الروائية أ ماله خال من" اهلل صااانع إبراهيم"  اسااات؛اع فقد 
 كمني" ذات" رواية ففي الشااااكل  مسااااتوى  لى أو الرواية مضاااامون مسااااتوى  لى التجريب

 .(2) «المباشر   األسلوب يعتمد صحفي توثيقي خ؛اب »: أنها في التجريبي البعد

 مساره رسمي الذي" الغي؛اني جمال" الكبير الكاتب" إبراهيم اهلل صنع" جيل إلى ينضم
 التجديد ورةبضااار  وو يا ؛ريقة وتقنياته التجريب اتخذت التي الروايات من بجملة اإلبدا ي
 أدباو  تاريخا اإلساااااااااااامي العربي التراث إلى يلجأ الذي النموذج يكرس »فهو. والمغامرة
 .(3) «المعاصر العربي المجتمع قضايا خاله من وي؛رح تقنياته منه ليستوحي

                                                 

 بتاريخ الوثيقة تهابصل األدبية أ ماله تتميز بحيث للجدل المثيرين الكتاب من يعتبر مصري روائي اهلل، صنع إبراهيم 
 .ذات بيروت  بيروت اللجنة  أ ماله أهم السياسي  مصر

 .361   الباردي، محمد الحديثة، العربية الرواية في الخ؛اب إنشائية (1)

 .ن   نفسه، المرجع (2)

 .55   والحداثة، العربية الرواية الباردي، محمد( 3)
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 خال من العربية المصاااااااارية الرواية في المجددين أبرز من" الغي؛اني جمال" ُيعد
" ركاتب الزيني" رواية غرار  لى رواياته من  دد في الواساااااااااااع بمفهومه للتراث توظيفه

 فكان خراآل والعالم والنساااااايان والزمن بالموت تتعلق تجربة يروي الذي" التجليات كتاب"و
 .(1)"الصوفي التراث شكل المتسع الشكل

 وجمال اهلل صااانع إبراهيم– المبد ين  ند الرواية إن القول يمكن األسااااس هذا و لى
 بنيةال تلك تح؛يم إلى هؤال  خالها من سااااااااعى تجريبية شاااااااااكلية مغامرة هي -الغي؛اني
 وتواكب لمعيشا الواقع ومت؛لبات تتوافق تجديدية تجريبية رواية بنسااااااااااج للرواية التقليدية
 .العالم في بالتجري حركات أشهر

 روائيال المشاااااااهد في التجريب شاااااااكل فقد المشااااااارقية الروائية التجربة غرار  لى و
 الإ  هدها  حداثة من الرغم  لى والحداثة بالتجديد اتسااااااامت فنية ظاهرة  موما المغربي

 مؤلفه يف" بوشوشة جمعة بن" فالناقد و الميا   ربيا خاصاة مكانة تتبوأ أن اسات؛ا ت أنها
 في يبالتجر  رواية أن إلى يشاااااير المغاربي الروائي السااااارد وارتحاالت بالتجريب الموساااااوم
 مهم  دد و ي  ن صاااادر تأصاااايلية األولى » ناحيتين نحت قد المغاربي الروائي المشااااهد

 ن  ةكتاب بإمكان الثمانينيات، في المغاربية الرواية كتاب من الجديد الجيل كتاب من
 وذلك تهخصااوصااي  لى الدالة العامات منها تسااتمد التي الخاصااة نكهته له مغاربي روائي

 وايةالر  منجزات من االساااااااتفادة رفض دون والعربي المغاربي التراث  ناصااااااار باساااااااتثمار
 .(2) «خصوصا والفرنسية العالمية

 محمود" التونساااااااااااااي ولعل المغاربة، الروائيين من مهم  دد المنحى هذا وساااااااااااالك
 الروائية ةالكتاب في التجريب ان؛اق نق؛ة تعد»":قال هريرة أبو حدَّث" رواية في" المسااعدي

                                                 
 .93   نفسه، المرجع (1)

 .16   المغاربي، الروائي السرد وارتحاالت التجريب بوشوشة، جمعة بن( 2)
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 قديمال الساااردي التراث من  ناصااار اساااتثمار خال من..ساااوا  حد  لى والعربية المغاربية
 .(1) «والرحلة الحديث في متمثلة

 ذلك  لى ادالنق بإجماع التجريبية التحديثية الكتابة مارس الذي التونساااي الروائي أما
 ؛ريقة يسااااااتحدث أن اإلبدا ية مساااااايرته  بر اساااااات؛اع ألنه ذلك ،"الدرغوثي إبراهيم" هو

 ي،واألسااا؛ور  المعيش الواقع بين الجمع منها متعددة خصاااائ  ذات » الكتابة في خاصاااة
 أ مااااق في فاااالغو   (2)«ويرباااك يفااااجئ نحو  لى األزمناااة بين والمجااااورة والعجياااب

 بين وحتترا تراثية  دة فكرية منابع من نهلت قد نجدها والقصاااااصاااااية الروائية النصاااااو 
 الهجري، الرابع نالقر  في اإلسامية والحضارة وليلة ليلة وألف والتوراة الكريم للقرآن توظيفه

 التداخل اوهذ ،"المنفى إلى يعودون بالدراويش" الموسااومة روايته في التوظيف هذا جا  وقد
 .(3)«البنا  حيث من واألشكال الصور متعدد ن  الدراويش » رواية جعل ما هو

 كليةالشااااااا المغامرة  لى قامت فقد» التجريب رواية سااااااالكته الذي الثاني االتجاه أما
 عبةل يكون أن جوهره في يعدو ال الروائي التجريب أن أصاااااااااحابها أدرك حيث واللغوية 
 .(4)«ولغوية شكلية

 القيامة"- الروايات من بجملة إبدا اته" الدرغوثي إبراهيم" يواصااااال االتجاه هذا وفي
  والم إبدا اته في ناسااااااااجا -"المر الخبز" ،"م؛ر يا كأسااااااااك" ،"جدا محترم رجل" ،"اآلن

 والزماني لمكانيا السااااردي بنائها بمكونات فيها،  ابثا الروائية، الكتابة في متفردة  جائبية

                                                 
 .11  نفسه، المرجع (1)

 الدراويش: أ ماله أهم التجريبية الجديدة الرواية كتاب إلى إبدا يا ينتمي تونسي روائي و قا  :الدرغوثي إبراهيم 
 .المنفى إلى يعودون

 .15   والروائية، القصصية الدرغوثي، إبراهيم كتابات في حفيظ،التجريب  مر(2)

 .ن   نفسه، المرجع(3)

 .13   المغاربي، الروائي السرد وارتحاالت التجريب بوشوشة، جمعة بن (4)
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 اردالسااا ألن واحد هو نفساااه، الوقت في متعدد و واحد" اآلن القيامة" رواية في الزمن إن »
 لماضااايا/ اآلن إ رابه  امات تتغير ال الذي المبني الظرف هذا في مساااتوياته كل يذوب

 .(1) «والمستقبل والحاضر

 غرار لى  التونساااايين الروائيين لدى والتجديد التجريب هاجس وجود إن القول يمكن
 فزةق أ مالهم من جعل قد" بوجاه الدين صااااح"و" الكافي رضاااا محمد"و" الدرغوثي إبراهيم"

 .لمحليةا ن؛اق  ن والخروج العالمية، مصاف لبلوغ التونسية الرواية  ليها راهنت نو ية

 الرواية األخرى الضااااافة في كانت متثاقلة بخ؛ى تنمو التونساااااية الرواية كانت بينما
 لكتابةا في جديدة مرحلة تشااكيل إلى وتساعى العصاار تواكب -األقصااى المغرب – المغربية
 وحاجاته، جتمعالم مت؛لبات تبلور وحديثة مغايرة كتابة  ن بحثا بالتجريب تتساااااام الروائية
  لقخ مبد وها حاول التي الروائية باأل مال حافا المغرب الروائي التجريب مسااااااار فكان

 عيالواق الشاااااااكل تتجاوز الكتابة في جديدة ؛رائق بتجريب وذلك. معاصااااااار نقدي مساااااااار
 بن"و" مشاااااغمو  الميلودي"و"  التازي الدين  ز" ويعد. التراث وتساااااتثمر الزمن بنية وتكساااار
 لمغربا في الروائية الكتابة مسااااتقبل  لى راهن ممن وغيرهم" برادة محمد"و" حميش سااااالم

 .بإبدا اتهم

 مجتمعال حال حاله المواقف ومتعدد متنو ا المغرب في الروائي التجريب جا ت فقد
 التجريب، هاب ُنعت التي المفاهيم بين بالتفريق" امنصااااور محمد" بالناقد دفع مما المغربي 

 مفهومه ثم ، الساااااوسااااايولوجي فمفهومه اإليديولوجي مفهومه ثم التقليدي بمفهومه  ّرفه فقد
 اقتراحات  ن  بارة خاصاة بصافة المساارح وفي  امة بصافة الفن في التجريب إن» الفني،

                                                 
 .63   والروائية، خصوصية الدرغوثي، إبراهيم كتابات في التجريب حفيظ،  مر (1)
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 آفاق فتح أجل من سااااائد هو ما خلخلة بها ُيقصااااد اقتراحات المختلفة اإلبداع مجاالت في
 .(1)«جديدة

 من بةكوك خال من والمغامرة التجاوز أبواب الروائية للكتابة التجريب فتح لقد 
 ألولىا االن؛اقة النقاد  ّدها قد" المديني أحمد" لااااا" والحلم الوالدة بين زمن" فرواية. الكتاب

 يف المديني أحمد مغامرة أرى »" العوفي نجيب" فيقول المغرب في التجريب لمساااااااااارات
 الروائية للعبةا بقوا د اساااتهتر حيث والتحرر  الت؛رف بالغة والحلم الوالدة بين زمن روايته
 حديدت يصااااااعب فنية خل؛ة فجا ت والقصااااااة والشااااااعر الرواية بين العاقات ومزق م؛لقا،
 .(2) «انتمائها

 فيها ؤسسينم الروائيين إبدا ات ذلك بعد لتتوالى المغربي التجريب بداية كانت هكذا
 تجاهاتهما اختاف  لى الروائيون يتاداولاه للكتااباة جادياد وأفق كمنهج التجرياب لمفهوم
 وذلك ايةالرو  داخل اللعب خالها من يحاول" أوراق" روايته في" العروي اهلل  بد"فاااا وآرائهم،
 حدود ند  تقف ال»             والرواية الساااايرة بين العاقة فتصاااابح الساااايرة إلى بلجوئه
 التجربة كلية ينوب بينه لترب؛ الفنية الن  رؤية تخترق روائية ذاكرة فهناك  الحكي  نصاار

 مياسااا حضاااور هو الذاكرة تلك حلقات امتداد  لى مؤشااار أبسااا؛ ولعل للعروي، اإلبدا ية
 .(3) «المؤلف روايات مختلف بين مشتركتين كقرينتين وشعيب إدريس

 ذلكك ولجت قد المغربية الرواية فإن ذاتية الساااااير الرواية كتابة ممارساااااة جانب إلى
 فيها حاور التي" شاااغموم الميلودي" للروائي" الفرس  ين" رواية خال من التراث مضاااامين

                                                 
 .96   المعاصرة، المغربية الرواية في التجريب إستراتيجيات امنصور، محمد(1)

  ن نقا ،316   ،1186 البيضاااااا ، الدار ،1؛ المغربية، النشااااار دار الكتابة، في الو ي درجة العوفي، نجيب (2)
 .الخ؛اب مجلة

 .69   الروائي، التجريب امنصور،خرائ؛ محمد(3)
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 لىإ( الفرس  ين) ن   ودة إن»  إذ" شااهرزاد" شااخصااية خال من" وليلة ليلة ألف" ن 
نما ذاتها، بحد المماثلة تسااااتهدف ال مثال كن  الليالي  قيد  ةللمعارضاااا منزع إلى تومئ وا 
ن، نما لياآل بمضمونها المحاكاة قا دة  لى تتم لن لألصاول محاورتها فإن هنا من التكوُّ  وا 
 .(1) «المخلخل     للتحيين وأرضيتها المنتج للحوار أفقها التنا  سيكون

 كان وغيرهم ،""شااااغموم الميلودي"و" التازي الدين  ز"و" المديني أحمد" أنجزه ما إن
 للرواية ائيالبن المعمار تفكيك خال من المغرب في التجريبية الرواية إلنشاااااا  نواة بمثابة

 رواية ذلكب لتغدو والزماني المكاني اللعب أشاااااكال لمختلف المجاني واالساااااتثمار التقليدية،
 .الحداثة رواية التجريب

                                                 
 .195   أمنصور، محمد المعاصرة، المغربية الرواية في التجريب استراتيجيات( 1)
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 :التجريب ومغامرة التأسيس بين الجزائرية الرواية: رابعا

 :الجزائرية الرواية في التجريب/ 1

 غمااار خوض العربيااةالروايااة  تهااار ينظ غرار  لى الجزائريااة الروايااة حاااولاات لقااد
 في ماأ الممكنة والمرجعيات والنصاااااااو  التعبيرية األجناس كل  لى واالنفتاح التجريب
 تميزت .الحديث الجزائر تاريخ من دقيقة تاريخية مرحلة ظل في السااااااردية الحداثة تحقيق
 ؛وراتت يناسااااااااب يعد لم للرواية التقليدي الشااااااااكل ألن تناقضاااااااااتها، و مق تحوالتها بتأزم

 تماشىت جديدة ومضاامين أشاكال  ن البحث الضاروري من فبات. الواقع وتغيرات المجتمع
 التقاليدو  الجامدة المسااالمات » تنقض التي المغامرة بفعل الساااائد تتجاوز الراهن، ومع؛يات

 يف اإلبداع حرية وممارساااة الساااؤال، يولد الذي الساااؤال وصاااياغة الخانقة واأل راف الثابتة
 .(1) «حاالتها أصفى

 هو ةالجزائري الرواية في الشكل جانب مسات التي والتجاوز الخرق مظاهر أهم ولعل
 الشااااااعرو  والقصااااااة كالمساااااارح األدبية األجناس وباقي الرواية  بين الفاصاااااالة الحدود غييرت

 يتهخصاااوصااا يشاااكل أصااابح الروائي فالخ؛اب » الرحات وأدب الذاتية والسااايرة واألسااا؛ورة
 ظيفوتو  واسااااااااااتيعابها األخرى الخ؛ابات مجاورة  لى قدرته خال من النق؛ة لهذه تبعا

 .(2) «خصوصيته ويحدد الروائي الخ؛اب واقع يضب؛ العاقة من نم؛ وفق إمكاناتها

 ائريةالجز  الروائية المؤسسة في الامعة األسما  بين من" و؛ار ال؛اهر" الروائي يعد
 ؛اهرال الولي:     "مثل من الجزائرية الروائية التجربة في نو ية إضاااااااافة مثلت بأ مال
 رة األسااااا؛و  فيها وظف التي" والقصااااار الحوات"و" الاز" ،"الزلزال"،"الزكي مقامه إلى يعود

                                                 
 ،1616 سااوريا، دمشااق، العرب، الكتاب اتحاد منشااورات المعاصاار، المساارح في  التجريب أصااول الفتاح،  بد هنا  (1)

  31. 

 98   المعاصرة، المغربية الرواية في التجريب إستراتيجيات امنصور، محمد (2)
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 فتاحان إن »        . متجددة لغوية وتقنيات متعددة دالالت  لى تنفتح الرواية جعل مما
 رمزيال الجانب تقدم كي الموضااااااو اتية الناحية  لى تقتصاااااار لم والقصاااااار الحوات رواية
 كانت لب فحسااااااب  لبلورته الكاتب سااااااعى الذي الروائي التجريب ضااااااو  في أبعاده وتبين

  ن منفردةال اللغوية التركيبة من أو الواحدة اللفظة من أيضااااااا تنبع فيها الرمزية الدالالت
 .(1) «الن 

 مقامه إلى يعود ال؛اهر الولي" رواية في الديني الموروث اساااااااااااااتثمار حاول كما
 حضااارهاساات جانب إلى األد ية وبعض القرآنية اآليات ببعض اسااتشااهاده خال من ،"الزكي
 .والوقائع األحداث من وغيرها اإلسامية الشخصيات لبعض

 دا يةاإلب السااااااااحة في برز بل ،"و؛ار ال؛اهر"  لى التجريبية الكتابة تقتصااااااار لم
 يةتجريب بأدوات مساااااالحين السااااااردية، الحداثة متاهات في الغو  حاولوا األدبا  من جمع

 ،"ايحالساااا الحبيب" ،"سااااعدي إبراهيم" ،"األ رج واساااايني" ،"بوجدرة رشاااايد" :مثل من تجديدية
   ."جاوجي الدين  ز" ،"مفتي بشير" ،"الزاوي أمين"،"مستغانمي أحام"

 وقع"باااااااااااااااا مرورا" الياساامين ؛وق" من بداية الروائية" األ رج واساايني" أل مال فالقارئ
 المخ؛و؛ة" ثم" األلف بعد الساااااااااااابعة الليلة فاجعة"و" اللوز نوار" ثم" الخشااااااااااانة األحذية
 "الما  ذاكرة"و" الظال حارسااة"و" المقام ساايدة"باااااااااااااااا مرورا ،"الشاامال بحر شاارفات"و"الشاارقية
 يحترف جاأل ر  واسااايني أن يدرك ،"لوليتا أصاااابع"و" األندلس بيت"و" األمير" بكتاب انتها   
 حجز تاسااااات؛ا  التي  الجزائر في القليلة األقام من ويعد النخاع، حتى الروائية الكتابة
 التقا؛ع هذا تعكس الروائية األ رج واسيني تجربة» فإن وبهذا المتلقين، ذاكرة في لها مكان
 من مرةالمغا  ن بحثا التجريب مغامرة تمارس وهي التأصاااايل، وسااااؤال المثاقفة سااااؤال بين

                                                 
 األدبو  اللغة في أبحاث المخبر، مجلة أنموذجا، والقصااااار الحوات الروائي، والن  التجريب شااااايبان، زيادي فهيمة (1)

 .1   ،1616 السادس، العدد الجزائر، بسكرة، خيضر محمد جامعة الجزائري،
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 ألنساقا مختلف  ن الباحثة المغامرة تجربة تكون جعلها مما السرد  وأدوات الكتابة أشكال
 .(1) «والمعاصر الحديث تاريخها في الجزائر إشكاليات صياغة  لى القادرة الجمالية

 بين واساااااايني أحدثها التي األنيقة المزاوجة تلك ناحظ" الياساااااامين ؛وق" رواية ففي
 لخاصةا الكاتب حياة من مادتها الرواية تساتمد حيث ذاتي  الساير والمكون الروائي المكون
 اسااتثمار ىإل يتجاوزها بل  المزاوجة هذه  ند التجريب يتوقف وال دمشااق، في قضاااها التي

 فرنساااااايةال و        موما الغربية بالثقافة الواسااااااع ت؛لعه إلى إضااااااافة أنوا ه بكل التراث
  مالأ في جليا ذلك ظهر وقد واإلساااامي، العربي بالتاريخ اهتمامه جانب إلى خصاااوصاااا

 لى  اشااااااااتغاله خال من التجريب قمة" األ رج واساااااااايني" يبل " األمير" رواية ففي  دة 
 يةلشاااااااااخصااااااااا ت؛رقه خال من التاريخي بالمكون الروائي المكون مزج ومحاولته التاريخ،
 في جدلال من الكثير بالذات الرواية هذه أثارت وقد الجزائر، تاريخ في  ظيمة تاريخية

 الروائي حال؛ر  في المعروف الساااائد وتجاوزها المألوف، لتكسااايرها العربية األدبية األوساااا؛
 .العربي

 بعد ابعةالساااااااا الليلة فاجعة" راويته في أكثر التجريبية" األ رج واساااااااايني" قوة تجلت
 يالسااااااااااارد التراثي العمل ذلك وليلة، ليلة ألف فيها حاور التي  -الماية رمل-"  األلف

 .العربية السردية التقاليد تلك استرداد في منه رغبة العظيم،

 صورة يف والتاريخي التراثي الموروث صياغة بإ ادة الروائي العمل هذا في قام فقد 
 العربي خالتاري رسم في ؛ويل باع لها كان وشاخصيات ألساما  باساتحضااره صاريح تنا 

 .اإلسامي

                                                 
 .113   المغاربي، الروائي السرد وارتحاالت التجريب جمعة، بن بوشوشة (1)
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 للكتابة ةالتأصاااايلي صاااااحبها نز ة من تميزها األ رج واساااايني تجريبية تسااااتمد وهكذا
 . الممتدة و ؛ا اته التراث أغوار لسبر الحالمة المتفردة الروائية

 فاهيمم أنجبت التي واألفكار النظريات  ن  الفصال هذا في ذكره سابق ما خال من
 إلى صااااااااااوالو  والعربية منها الغربية واألدبية المعرفية حقوله في الروائي للتجريب متعددة

 فاجعة" ايتهرو  في" األ رج واسااااايني" بالروائي ممثلة الجزائرية الرواية في الروائي التجريب
 خال من البحث لهذا الت؛بيقي الفصااااااااال  ليها ينبني والتي" األلف بعد الساااااااااابعة الليلة

 الروائي راكمالت وساا؛ خصااوصاايتها األ رج واساايني لتجربة تع؛ي التي الرواية هذه مكاشاافة
 جلياتت ألهم تشاخيصه محاولة خال من المضامار هذا في بدور فيضا؛لع وحديثه، قديمه

 الليلة عةفاج رواية في الروائي التجريب مامح هي فما الروائي، المنجز هذا في التجريب
 ذاه هوية  ن الحديث من البد كان اإلشااااكال هذا  ن اإلجابة وقبل األلف؟ بعد السااااابعة
 ناصاااهت خال من للكاتب، بالنسااابة مجازفة شاااكل الذي العنوان من ان؛اقا الروائي الن 

 .  وليلة ليلة ألف ن  مع

 / "فاجعة الليلة السابعة بعد األلف" ومجازفة العنوان :2

 المفعمة بالتجديد والتجريبتعد أ مال واساااايني األ رج الروائية من األ مال اإلبدا ية 
 لى كل المسااااااااتويات، من حيث اللغة والمواضاااااااايع والشااااااااخصاااااااايات، فالم؛لع  لى رواياته 
يتاذوق تلاك الجاّدة التي كسااااااااااااااارت رتااباة وجمود اللغة العادية، ان؛اقا من التراث و ؛ا اته 

لى إالممتدة ما امتد الزمان واتسااااااع المكان، حيث يسااااااافر في أ ماله دوما في مركبة الزمن 
الماضاي مساتشاعرا آثار التراث األدبي معانقا بذلك الحاضار، مت؛لعا إلى المساتقبل، ضمن 

 موضو ات مستفزة للفكر ومتجاوزة للمألوف ومكسرة أفق انتظار القارئ.
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ينادرج العمال الذي نقترح قرا ته في الجانب الت؛بيقي لهذه المذكرة، ضااااااااااااااامن األ مال 
روائية، إنه  مل يساااااااتوقف انتباه القارئ منذ لحظة المهمة في مشاااااااوار "واسااااااايني األ رج" ال

 -تصافح  نوانه الذي يحيل إلى أكثر من ساؤال واستفهام: فاجعة الليلة السابعة بعد األلف 
 .-رمل الماية

صاااااااافحة  911بالجزائر، وقد احتوت الرواية  لى  9110صاااااااادرت هذه الرواية ساااااااانة 
ائي من " ألف ليلة وليلة" إ؛ارا موز ة  لى جزأين في كل جز  ثمانية فصااااااااااااااول، اتخذ الرو 

مع تغيير في  ناصااااااااااااااار الحكاية التراثية » لروايتاه، وقاد بادا ذلاك جلياا من خال العنوان: 
 (1).«المعروفة، فمن حيث الراوي نجد  ند األ رج واسيني، دنيا زاد وليس شهرزاد المعروفة

ف دنيا زاد تعر كانت » فالرواية جا ت لتكشااااااااااف  ن الحقيقة المخبأة  ن الملك شااااااااااهريار:
 (2)«.الكثير مما خبأته شهرزاد  ن الملك شهريار

فالروائي حافظ  لى ألقاب تلك الشااااخصاااايات كما في ألف ليلة وليلة، إال أنه اسااااتبدل 
الرواية، فرمل الماية بدأت من حيث انتهت ألف ليلة وليلة من حكاية معروف اإلسااااااااااااااكافي 

لمعروفة  ن فا؛مة العرة حيت ساااااااااااااكتت وتبدأ في سااااااااااااارد الحكاية ا:»وزوجته فا؛مة العّرة 
 (3)«.أختها شهرزاد للمرة األخيرة  ن الكام المباح

دنيا زاد أتت كي تروي ما ساااااكتت  نه شاااااهرزاد، خوفا من ب؛ش الملك شاااااهريار، فقد 
الذي تحول في كثير من األحيان إلى راوي يروي حكايته، روت حكاية البشاااااير المورساااااكي

                                                 
 .11،     1331، 1صالح مفقودة، المرأة في الرواية الجزائرية، دار الشروق ل؛با ة والنشر والتوزيع، الجزائر، ؛  (1)

رمل الماية، دار االجتهاد الفوميك، المؤساااساااة الو؛نية للكتاب،   -واسااايني األ رج ، فاجعة الليلة الساااابعة بعد األلف  (2)
 . 30،   9110الجزائر، 

 .30الرواية،    (3)

   المورسااااااااااكيون هم آخر سااااااااااكان األندلس الذين تنصااااااااااروا حفاظا  لى حياتهم أو اجبروا  لى التنصااااااااااير ، إال أنهم لم
 ا االندماج في المجتمع االسباني لذا تعرضوا لل؛رد فكانت شوا؛ئ المغرب والجزائر ماذا لهم.يست؛يعو 
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من أدخنااة وهزائم غرنااا؛ااة،  اااش في ألم داخاال ذاكرتااه التي فهو القوال الغرنااا؛ي القااادم 
رفضااات نسااايان الفردوس المفقود، هو ب؛ل "واسااايني األ رج" غادر غرنا؛ة فارا من محاكم 
التفتيش كغيره من المورسااكيين الذين اضاا؛هدوا بعد سااقو؛ األندلس، فدفعت به ماريانا إلى 

، فقاما بتهريبه في أرمادة بحرية ركوب البحر بعد مساااااااااااا دة أخيه واليهودي صاااااااااااامويل له،
وخال رحلته هذه تعرض للكثير من المخا؛ر وللموت في أحيان كثيرة، ولصااااااااااااااعوبات مع 
صاااااحب األرمادة، تبارز مع أحد القراصاااانة واضااااا؛ر للفوز  ليه لإلبقا   لى حياته، وبعد 
معاناة ؛ويلة في  رض البحر، تدفع به األقدار إلى شاااااااااا؛ئ مهجور ليصااااااااا؛دم بمشاااااااااكلة 

 جديدة تدفعه إلى دخول الكهف واالختبا  فيه ونومه بالكهف فترة ؛ويلة المدى.

تساااااااير أحداث الرواية في هذا الفلك المظلم الملي  باألخ؛ار والمحفوف باألشاااااااواك،  
وخال أحداث الرواية نتعرف  لى الكثير من الشااااااخصاااااايات التاريخية التي صاااااانعت تاريخ 
العرب وتاريخ األمة اإلساااااااااامية أمثال:  ثمان بن  فان، معاوية بن أبي سااااااااافيان، أبو ذر 

صاايات تعيد إلى الذاكرة تلك الصاارا ات األبدية بين الساال؛ة الغفاري، الحاج...فهذه الشااخ
 والشعب.

 مجازفة العنوان: -

لقد اسااااات؛ا ت الرواية العربية الحديثة ارتياد آفاق جديدة من التجريب الروائي، وباتت 
بفضاااااااال إبداع كتابها تراكم ابتكاراتها السااااااااردية، فكان للعنوان نصاااااااايب من تلك االبتكارات، 

اإليحائية والصاااااااااااااااي  الباغية، فأنتجت  ناوين مثيرة للتأويات، كما برزت فحفال بالرمزية و 
فيهااا ظاااهرة العنونااة التي تتنااا  مع الموروث بااأنوا ااه، فغاادا العنوان يكشاااااااااااااااف  ن تحول 
كبير في اسااااااتراتيجيات الكتابة الروائية، فلم يعد مجرد  تبة نصااااااية تكشااااااف  ن مضاااااامون 

؛لب سر، بل أضحى  تبة للمراوغة والعصيان يتالن  ليلج القارئ إليه في ثقة وسهولة وي
 فك مغاليقها وأسرارها ؛اقة تأويلية من قبل المتلقي والقارئ.
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يشكل العنوان العتبة النصية أو الباب الذي يمكننا من الولوج إلى الن ، فا نست؛يع 
وجه الن  مصاااااااااغرا  لى صااااااااافحة » اساااااااااتن؛اق الن  دون المرور  لى العنوان، فهو : 

ويمدنا بزاد ثمين لتفكيك الن  ودراساااااااااته وهنا »  الن  يساااااااااتن؛ق فالعنوان ،(1) «الغاف
 (2)«.نقول إنه يقدم لنا معرفة كبرى لضب؛ انسجام الن ، وفهم ما غمض منه

فبواسااااااااااااااا؛ااة العنوان يمكننااا أن نتوغاال داخاال الن  ونحن مسااااااااااااااالحون بتلااك المعاااني 
العنوان ف» ومعانيها المكونة للعنوان والادالالت التي اساااااااااااااااتنتجناها من المفردات المعجمية 

" يناتج جيرار" بتعبير وتعيين اتصاااااال  اقة هي بينهما والعاقة (3)«.أصااااال والن  فرع
 .خبر والرواية مبتدأ العنوان فكأنما الن  لرؤية الكلية البنية يعين أنه بمعنى

 واسااااااااايني اختاره الذي العنوان هو -الماية رمل -األلف بعد الساااااااااابعة الليلة فاجعة
 جمع نوان  بالعجائبية، مكتنز بالرموز، غني بالدالالت، ملي   نوان فهو لروايته، األ رج

 ذلك ، "وليلة ليلة ألف"  يحاكي فهو واأللم، الفواجع وبين ومتعتها الحكاية سااااااااااحر بين
" األ رج اسااينيو " لكن والغرائبية، بالخيال مليئة حكائية متعة من يحتويه بما الضااخم التراث
 وساااااا؛ والضااااااياع باأللم توحي التي فاجعة، بمفردة الخيالية المتعة وتلك الحلم ذلك كساااااار
 .الليل  تمة

 : حقول اثةث  لى تتوزع مفرداته فإن للعنوان، الداللية البنية  لى القبض وبقصد

 األلف بعد السابعة الليلة فاجعة      

 
                                                 

رحيم  بد القادر، وظائف العنوان في شاااااااااعر مصااااااااا؛فى الغماري، مجلة المخبر ، أبحاث في اللغة واألدب، جامعة   (1)
 .10،   13390، 39بسكرة ، دار الهدى ل؛با ة والنشر والتوزيع،  ين مليلة، الجزائر، العدد 

 .01،   9113، 1تنظير وانجاز، المركز الثقافي العربي ، بيروت، لبنان، ؛ -محمد مفتاح، دينامية الن   (2)

 .19رحيم  بد القادر، وظائف العنوان في شعر مص؛فى الغماري،  (3)
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  العدد   العدد  الزمن  البشري الكائن  

 (والخوف باأللم شعور)

إن المتمعن في هذه الحقول يكشااااف  ن العاقات الداللية التي ترب؛ بينهما من حيث 
أن الزمن ) الليلة( هو أحد أبعاد الكائن الحي ) شااااااااااااعور الفاجعة( ، بينما يشااااااااااااكل العدد ) 
سااااااااابعة وألف( راب؛ا زمنيا محددا لمدة ديمومة الفاجعة التي تحيلنا  لى جملة من الدالالت 

لبية كاأللم والحزن والعنف والضااياع، الفوضااى، ال؛غيان، في حين أن حقل الليل يحيل الساا
إلى جملة من الدالالت تجمع بين السااااااااالبية واإليجابية فالليل ملتقى األحزان ومكان للخوف 
 من المجهول والظام والسواد، في حين أنه ملجأ للنوم والهدو  والراحة واألحام والحكايا.

بينمااا يحتاال الحقاال الثااالااث: حقاال العاادد مكااانااة في العنوان من خال ذكر  ااددين ألف 
وسااااااااابعة، إال أن العدد سااااااااابعة هو العامة الفارقة في هذا العنوان، " فواسااااااااايني األ رج" قد 
اساااااااااااااااتلهم كماا سااااااااااااااابق ذكره  نواناه من ليالي ألف ليلية وليلة، إال أنه قد فارق هذا العنوان 

ة غياب الدليل  لى انتها  حكايات شاااااااااهرزاد  ند حدود الليلة بإضاااااااااافة سااااااااات ليالي، بحج
الواحدة بعد األلف، ومن ثمة يتم التركيز  لى الليلة السابعة بعد األلف والتي وردت مقترنة 
بااالفاااجعااة، ممااا يفيااد أن زمن الموت لم ينتااه  نااد حاادود الليلااة الواحاادة بعااد األلف. باال نجااد 

زاد التي تقوم مقام أختها شاااااااااهرزاد، فتواصااااااااال الحكي الحكاية تتواصااااااااال هذه المرة مع دنيا 
فالليلة السااااااااابعة بعد األلف اسااااااااتمرت زمنا لم يساااااااات؛ع » ؛وال الليلة السااااااااابعة بعد األلف:

تحديده حتى  لما  الخ؛ والرمل. وال حتى الذين  رفوا أسااااااارار النجوم والبحار حين تفيض 
 (1)«.وتمأل الشوا؛ئ المهجورة 

                                                 
 . 30واسيني األ رج، فاجعة الليلة السابعة بعد األلف،  (1)
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وثيقة بالمعتقدات الدينية وال؛قوس لدى كثير من المجتمعات  إن العدد سبعة له  اقة
يب وللعدد سااااابعة شاااااأن غر » فيقول  بد الملك مرتاض في مؤلفه  ناصااااار التراث الشاااااعبي

 بر األدياان السااااااااااااااامااوية والوثنية واألساااااااااااااااا؛ير وال؛قوس والفلكلوريات  لى اختافها  بر 
 الساااااابع، ولليونان الحكما  الساااااابعة،األزمنة السااااااحيقة والخيرات الشاااااااسااااااعة، فلربما الروابي 

وللفضااااااااا  الكواكب الساااااااابعة، وللثريا النجوم الساااااااابعة، وللموساااااااايقى ساااااااابعة ، وفي اليهودية 
والمسااايحية البقر الساااامان السااابع والعجاف الساااابع، وللشااامعدان الفاخر ساااابعة أغصااااان فيها 

ساااايحية متغرس ساااابع شااااموع، وفي كل الديانات السااااماوية الثاث الموبيقات الساااابع، وفي ال
 (1)«.األسرار السبعة والكلمات السبع للمسيح

وفي السااااااياق نفسااااااه يؤكد  بد المالك مرتاض أن للعدد ساااااابعة شااااااأنا  كبيرا  في الديانة 
ونجد لهذا العدد في اإلسااااااام شااااااأنا أي شااااااأن من حيث يتكرر في كثير من » اإلسااااااامية 

 ول الكعبة سااااااااابعة أشاااااااااوا؛ال؛قوس التي منها الحج، حيث يكون ال؛واف بأنوا ه الثاثة ح
والرمي بسااااابع حصااااايات، والساااااعي بين الصااااافا والمروة سااااابع مرات، ويتردد  دد سااااابعة في 
القرآن أربع و شاارين مرة، ولم يحدث بأي  دد آخر أن تردد مثله وال حتى قاربه في الترداد 

.»(2) 

ر كوبهذا يكون العدد سبعة قد حظي بتلك القدسية في كل األديان والمعتقدات، فقد ذ

 في القران الكريم في  دة مواضع و دة مناسبات من مثل قوله تعالى:﴿      

                                                 
 بد الملك مرتاض ، ناصاااار التراث الشااااعبي في الاز، دراسااااة في المعتقدات واألمثال الشااااعبية، ديوان الم؛بو ات   (1)

 .10الجامعية، الجزائر،   

 المرجع نفسه،   ن.  (2)
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    ﴾.(1) 

 فا هاإض إلى بالروائي دفعت سبعة، بالعدد أحا؛ت التي والرموز الدالالت هذه فكل
 التي لموتوا واأللم الفاجعة بحقل ارتب؛ والذي روايته، في المعرفية الحقول من حقل  لى
الذي ارتكب أولى الحماقات التي شلت  يون » : الرابع الحاكم منذ بدأت أنها ا تبر

حنينهم التي يمكن أن تخون أو تتنكر لالمنسيين، الذين لم يتعودوا إال حب المدينة وذاكرتها، 
 العدد وسمت التي السلبية هذه من الرغم فعلى ،(2) «الذي مأل الدنيا والشوارع ؛يبة وشوقا

 والفنا  تالمو  معادل من ايجابية سمة المورسكي لبشير بالنسبة أنها إال الرواية في سبعة
ة وظلوا ؛وال الست»  المخيف الكهف ذلك  تمة من إخراجه تم أن بعد للخا  معادل إلى

أيام التي تلت حبسي وهم يسألونني  ن الصغيرة والكبيرة، ولم يتركوا حتى التفاصيل الدقيقة 
التي يمكن أن تجمع رجا بامرأة، وفي اليوم السابع جا  الملثمون السبعة وأنقذوني ) كانوا 

 (3).«في البداية ستة( بعد أن قادوني باتجاه الكهف و؛لبوا مني النوم

فكلمة ) فاجعة+ ليلة+ سابعة( مجتمعة قد شكلت  نوانا رئيسيا لرواية واسيني األ رج 
 - الن -مجتمعة ومفعمة بمجمو ة من الدالالت واإليحا ات تسمح بولوج البنية الكبرى

بشغف ورغبة جامحة في رب؛ تلك العائق كما يردف الكاتب العنوان الرئيسي بعنوان فر ي 
لتي تعني نوبة موسيقية أندلسية مدونة بالكتابة الموسيقية، والنوبة تعني وا -رمل الماية –

مجمو ة الق؛ع الغنائية تتوالى بنظام معروف في الموسيقى المغربية الكاسيكية، فكان 
توظيف هذا النوع من الموسيقى والذي يعتبر إرثا لدى األندلسيين كلمحة مختصرة لحديثه 

                                                 
 .11سورة البقرة، اآلية   (1)

 .99واسيني األ رج، فاجعة الليلة السابعة بعد األلف،    (2)

 .99الرواية،    (3)
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ير المورسكي" د وة السترجاع ذلك المجد المفقود من خال  ن الفردوس المفقود و ن "البش
 الحفاظ  لى ال؛بوع الموسيقية التي ورثتها بلدان المغرب العربي من األندلس.

فكان هذا الجمع بين الفاجعة والمأساة ورمل الماية وذاك الشجون وال؛رب في الموسيقى 
 ْسم رواياته.ة "واسيني األ رج" في و  األندلسية، قد شكل ثنائية ضدية تستفز القارئ، فهذه  اد

وان؛اقااا من هااذا جااا  الفصااااااااااااااال الثاااني رغبااة في الوقوف  نااد تجلي بعض مظاااهر 
التجريب في الرواية موسوما باااااااااااااااا " الشخصية العجائبية في رواية فاجعة الليلة السابعة بعد 

 "-رمل الماية-األلف

 

 

 

 

      

 



 

  

 

34 

 

 :الثاني الفصل

    رواية في العجائبية الشخصية
 "األلف بعد السابعة الليلة فاجعة"

 أوال: العجائبية والمعنى المعجمي.

 ثانيا: مصطلح العجائبية وتفرعاته.

 ثالثا: الشخصيات العجائبية.

تشكيل الشخصيات العجائبية في رواية "فاجعة  رابعا: جماليات
 الليلة السابعة بعد األلف"
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 دور الروائةي للشةكل الفنيةة بالقيمةة الحةدي  العصةر فةي الروايةة كتاب الهتمام كان لقد
 بتشةةكيلها  المرتبطةةة بهةةا الخاصةةة سةةماتها لهةةا الفةةن  هةة ا مةةن متباينةةة أشةةكال والدة فةةي كبيةةر

 مةن وغيرهةا العجائبيةة  والروايةة الشةعرية والروايةة -البوليفونيةة– األصوات المتعددة كالرواية
 والنفتةةةا  الروائةةةي للتجريةةةب رهانةةةا ظهورهةةةا يمثةةةل التةةةي االسةةةتراتيجي العمةةة   ات الخطابةةةات

 .السرد من متعددة تشكيالت على الروائي الشكل

 الروايةةة  فةةي الحاضةةرة الجديةةدة التعبيريةةة األشةةكال أبةةر  مةةن واحةةدة العجائبيةةة فالروايةةة
 مةن عامةة الروائةي للخطةاب البنائيةة المكونةات  اتهةا هةي السةرد مةن النةو  هة ا مكونات فإن

 أو يشةير قةد التخييلةي  الةن  أن مةن الةرغم وعلى» ومكان و مان وأحدا  ولغة شخصيات
 ويأخةة  مسةةتقلة  خاصةةية يمتلةة  الكلمةةات تشةةكله الةة   الرمةة   النسةة  إال مةةا  خارجةةا يمثةةل

 ومةا بالتأويةل  بالتفسةير يتعلة  وقةد  اتةه الةن  مةن: هما اثنين مصدرين من وجوده الترمي 
 .(1) «للكلمات معنى من الناس عليه يتعارف

 محمةةةوالت الكلمةةةات ثنايةةةا بةةةين يحمةةةل الرمةةة   الطةةةاب   ا العجةةةائبي الةةةن  فةةةإن وعليةةةه
 منحةى موضةوعاته تنحى جديد فني بناء خل  محاولة إليه ترم  بل الواق   تمثل ال دالالت

 تعتةةةر  كبةةةر  إشةةةكالية حةةةول بحةةة  محةةةل األدبةةةي الةةةن  هةةة ا مةةةن يجعةةةل ممةةةا الالواقعيةةةة 
 تعةةددت فقةةد الحكةةي  فةةي طريقةةة أم أدبةةي جةةنس هةةو هةةل -العجائبيةةة- المفهةةوم هةة ا طريةة 
 طريقةة أم      أدبيةا جنسةا العجائبيةة فةي يةر  مةن فمةنهم اإلشةكالية  هة ه حةول وتبان اآلراء
 .الحكي في

 فةةةي يةةةر  مةةةن فمةةةنهم اإلشةةةكالية  هةةة ه حةةةول وتباينةةةت اآلراء تعةةةددت هةةة ا  مةةةن انطالقةةةا
 عمومةةا الغربةةي النقةةد أن »":  عةةالم حسةةين" يقةةول الصةةدد هةة ا وفةةي أدبيةةا  جنسةةا العجائبيةةة

                                                 
 منشةةةورات لبنةةةان  ناشةةةرون  للعلةةةوم  العربيةةةة الةةةدار السةةةرد  شةةةعرية منظةةةور مةةةن األدب فةةةي العجةةةائبي عةةةالم  حسةةةين( 1)

 (.11-11)   م 0212  1ط الج ائر  االختالف
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 ينبنةةي التةةي األسةةس لةةه يحةةدد وأن تصةةنيفا يعطيةةه أن محةةاوال أدبيةةا جنسةةا بكونةةه متشةةبثا يبقةةى
 أساسةيا شةكال ُيعةد لةه بالنسةبة فهو أوس   بشكل يتمثله بالخصو  اإلنجلي   والنقد عليها 

 عشةر  الثةامن القرن ساد ال   األدبي الخطاب من نوعا بوصفه أ  التمثيلي  الخطاب في
 .(1) «مرعب هو ما كل وموضوعه

 والقصةة كالروايةة مسةتقال جنسةا تمثةل ال العجائبيةة أن يةر  من هنا  أن نجد حين في
 ودرجةات مختلفةة بوضعيات األدبي الجنس عناصر داخل يتشكل لون هي إنما والمسرحية 

 .متفاوتة

 الفصةةةل هةةة ا فةةةي سةةةنحاول التةةةي اإلشةةةكاالت مةةةن جملةةةة لنةةةا تتشةةةكل المقةةةام هةةة ا وفةةةي
 :النقد  المفهوم ه ا تخ  استفسارات خالل من مغاليقها حل التطبيقي

 العجائبية  مفهوم هو فما -

 عجائبي  أدب هنا  وهل للعجائبي  األدبي المفهوم ما -

 والغريب  العجيب بين الفر  ما -

 وكيةف األلف  بعد السابعة الليلة فاجعة رواية في العجائبية تمظهرات هي ما -
 العجائبية  شخصياته مسار" األعرج واسيني" رسم

 

 

 

                                                 
 .11    السرد شعرية منظور من األدب في العجائبي عالم  حسين( 1)
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 أوال: العجائبية والمعنى المعجمي:

 وجمةة  اعتيةةاده لقلةةة عليةة  يةةرد مةةا إنكةةار: والُعَجةةب الُعْجةةب(: "عجةةب) مةةادة فةةي جةةاء
 العجةةب أصةةل: قولةةه ال جةةاج عةةن وُنقةةل التعجةةب  شةةدة االسةةتعجاب ...و إعجةةاب : العجةةب

 عةن أيضةا ونقةل كة ا  مةن عجبةت قةد: قةال مثله ويقل ينكره ما رأ  إ  اإلنسان أن اللغة في
 .(1)"معتاد وال مألوف غير شيء إلى النظر العجب: قوله األعرابي ابن

 المةةألوف نقةةي  إلةةى مرتكةة ا غموضةةا لنةةا يعكةةس أنةةه التقةةديم هةة ا فةةي الغمةةو  لعةةل و
 والتةةةردد الحيةةةرة علةةةى القةةةائم االلتبةةةاس مةةةن حةةةاال تخلةةة  االعتيةةةاد فقلةةةة التعةةةود  يحدثةةةه الةةة  

 المحةةيط  القةةاموس فةةي أبةةاد  الفيةةرو  أورده مةةا المفهةةوم هةة ا مةةن وقريةةب للدهشةةة  المولةةدين
 أن ألمةةح فقةةد العةةرب  لسةةان فةةي جةةاء مةةا بإعةةادة اكتفةةى بةةل جديةةدا  شةةيئا يقةةدم لةةم أنةةه حيةة 

       النسةةةةاء مةةةة  القعةةةةود يعجبةةةةه والرجةةةةل شةةةةيء  كةةةةل ومةةةة خر الةةةةَ َنب  أصةةةةل: بةةةةالفتح العجةةةةب»
نكار به  النساء تعجب أو  .(2) «الرضا اهلل من والعجب علي   يرد ما وا 

 باإلنكةةةةةةار ارتبةةةةةةاط للعجةةةةةةب إن القةةةةةةول يمكةةةةةةن اللغويةةةةةةة  التحديةةةةةةدات هةةةةةة ه خةةةةةةالل مةةةةةةن
 فةإن وبه ا. المجهول أمام لوجه وجها اإلنسان يض  المألوف عن خروج فهو. واالستعجاب

 تكوينةةه فةةي العجةةب معنةةى عليهةةا يرتكةة  عناصةةر والغمةةو  األلفةةة ومفارقةةة والدهشةةة الحيةةرة
 .تودوروف وضعه ال   العجائبي مفهوم أساسا تشكل عناصر وهي

 بهةا يصةطب  ومةا العجةائبي  للفظةة االصةطالحي المعنى إلى االنتقال يمكن هنا  ومن
 .والعجيب والفنتاستي  كالغريب أخر  معاني من

 

                                                 
 .182    (عجب مادة) العرب  لسان منظور  ابن( 1)

 .111   العجب  مادة العين  فصل الباء  باب المحيط  القاموس أباد   الفيرو ( 2)
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 ثانيا: مصطلح العجائبية وتفرعاته:

 مجهةوداتهم خةالل مةن والمفكةرين النقةاد من رهط باهتمام العجائبية مصطلح حظي لقد
 يقتةرن -العجائبيةة– المصةطلح هة ا أن حية  خاصةة  الروائةي والنقةد عامةة النقةد تطوير في

" الفنتاسةتي " إن: العجةائبي األدب إلةى مةدخل» تةودروف كتةاب فةي جةاء إ . بالسةردية دائما
  (1) «طبيعيةةة فةةو  صةةبغة لةةه حةةاد  أمةةام الطبيعيةةة القةةوانين سةةو  يعةةرف ال كةةائن تةةردد هةةو

 أن قةرر فةإ ا  ...والشخصةية القارئ بين مشتر  تردد  من إال »: يدوم ال فالعجائبي وب ل 
 ينتمةةي األثةةر إن قلنةةا الموصةةوفة  الظةةواهر بتغييةةر وتسةةمح ممكنةةة  غيةةر تظةةل الواقةة  قةةوانين
 يمكةن للطبيعةة  جديةدة قةوانين قبةول ينبغةي أنه قرر إ ا وبالعكس  الغريب : آخر جنس إلى
 .(2) «العجيب جنس إلى دخلنا خاللها من مفسرة الطبيعة تكون أن

 ومسةتمرة طويلةة وجهةود لبحةو  مقدمةة" تودوروف" جعله ال   التعريف ه ا خالل من
 عنصةر مةن جعةل فقةد. الروائةي النقةد خريطةة إلةى المصطلح ه ا معنى تقريب ُجلها حاولت
 حةدي  هة ا وفةي النقةاد  بعة  ينعتهةا كمةا الفنتاستي   أو للعجائبية الممي ة الخاصية التردد
 يدفعةةه ممةةا بالالواقعيةةة  يتسةةم بحةةد  يصةةطدم حيةة  البشةةر   الكةةائن خاصةةية فةةالتردد آخةةر
 األلفةة  وعةدم األلفةة وبةين الطبيعةي  غيةر وبةين الطبيعةي بةين تصةادم » هنا  فيكون للتردد
 التةردد  بطةاب  ويطبعةه الصةدام ية ج  بمةا فةأكثر  أكثةر ويغة يها الخفية جروحه يتر  صدام
 ال خيةار أمةام ويكون الن   م  جدلية لعالقات ي سس المسألة ه ه بخصو  القارئ ألن

                                                 
  1991المغةةةةرب  الربةةةةاط  الكةةةةالم  دار بةةةةوعالم  الصةةةةدي : تةةةةر العجةةةةائبي  األدب إلةةةةى مةةةةدخل ان فيطةةةةتر  تةةةةودوروف( 1)

 15. 

 .11    نفسه المرج ( 2)
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 «الصةدام يخلفةه الة   للتةردد دفعةا طبيعةي  فةو  هةو ما بكل التصدي  يرمون ُقراء منه مفر
(1). 

 توكةةةل مهمةةةة هةةةي الطبيعةةةي وفةةةو  الطبيعةةةي بةةةين والغريةةةب  العجيةةةب بةةةين التمييةةة  إن
 الواقة   لقةوانين الخةار  لة ل  المجسةدة والشخصةية القارئ بين تردد هو باألحر  أو للقارئ 

 الةةرحالت تلةة  عبةةر واآلخةةر الحةةين بةةين القةةارئ وتسةةتف  تثيةةر عجائبيةةة شخصةةية يجعلهةةا ممةةا
 وبالتةالي الواقعيةة  البشةرية الشخصةية صفات ب ل  متجاو ة واألمكنة األ منة عبر والجوالت
 تتةدخل طبيعيةة فةو  وظةواهر كائنةات لنةا يقةدم الة   األدب من النو   ل  » هي فالعجائبية

 التةةةي األسةةةاطير أبطةةةال مثةةةل  ...تمامةةةا مجراهةةةا فتغيةةةر اليوميةةةة  للحيةةةاة العةةةاد  السةةةير فةةةي
 .(2) «لها إطارا الطبيعي فو  ما يشكل التي الشعوب أو المدن والدة عن تتحد 

 نظةةر وجهةةة علةةى مرتكةة ة أدبةةي نةة  أ  فةةي العجائبيةةة األدبيةةة الوظيفةةة تكةةون وبهةة ا  
 مجةةرد أو هةةوال أو خوفةةا القةةارئ فةةي خاصةةا أثةةرا العجةةائبي يخلةة  » حيةة  المتلقةةي  أو القةةارئ
 علةةى واالسةةتناد والالحقيقةةي الحقيقةةي أو والالمةةألوف المةةألوف بةةين فةةالجم  اسةةتطال   حةةب
 نصةي كةون ينشةأ العةالمين هة ين تجةاو  فمةن... األحةدا  لتقبةل االحتمةالي المبةدأ أو التردد
 .(3) «المتلقي يعتده لم جديد

 تكةوين فةي المتلقةي بةدور مجملهةا فةي تُقةر التةي االصطالحية التعاريف ه ه خالل من
 فةةةةي اإلبداعيةةةةة العمليةةةةة فةةةةي وفعةةةةاال مهمةةةةا عنصةةةةرا باعتبةةةةاره للعجائبيةةةةة اصةةةةطالحي مفهةةةةوم

 األحةةةةدا  ومجمةةةةل بالشخصةةةةية  عالقتةةةةه خةةةةالل مةةةةن و لةةةة  المعاصةةةةرة  النقديةةةةة النظريةةةةات

                                                 
  1ط الج ائةر  االخةتالف  منوشةرات لبنةان  ناشةرون  للعلةوم العربيةة الةدار الفنتاستيكية  الرواية شعرية خليفي  شعيب( 1)

0229    11 

 .10   األدب  في العجائبي عالم  حسين(2)

 سةةوريا  دمشةة   والنشةةر  الترجمةةة لتةةأليف  التكةةوين والمناقةةب  المعةةراج أدب: الحكةةائي النثةةر خليل عجائبيةةة علةةي لةة   (3)
0221    88. 
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 الحيةةةةرة  مةةةن سةةةةو  لةةةيس الفنتاسةةةتيكي األدب » إن نقةةةةول فإننةةةا العجةةةةائبي  للةةةن  المشةةةك لة
 .(1) «األولى النظرة من  مستحيلة تبدو أحدا  تتداخل الشخصية حياة وفي والتردد 

 مةن حةاول قةد العجةائبي  الةن " بةة  الموسةومة" تنفةو محمد" الناقد دراسة نجد حين في
 لةةةيس –العجةةةائبي لمةةةا ا إشةةةكالية مةةةن انطالقةةةا -العجائبيةةةة– المصةةةطلح هةةة ا مقاربةةةة خاللهةةةا
 االصةةةطالحية فالمعةةةاني المعجميةةةة  المعةةةاني تلةةة  رصةةةد إلةةةى  لةةة  بعةةةد متطرقةةةا -العجيةةةب
 فرنسةا فةي موجةودا يكةن لم العجائبي األدب أن » ير  حي  التاريخية  المقاربة من انطالقا

 النهايةةةة  فةةةي الكالسةةةيكيين مخالفةةةة بفضةةةله الرومانسةةةيون اسةةةتطا  وقةةةد  (1802) سةةةنة قبةةةل
 .(2) «العلوم    مجال في أوروبا عرفته ال   التقدم وتحد  الكتابة في قواعدهم وهدم

"                    فةةةةةةةةةاكس لةةةةةةةةةو "  الناقةةةةةةةةةد أراء مةةةةةةةةةن انطالقةةةةةةةةةا الدالليةةةةةةةةةة المقاربةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةى ينتقةةةةةةةةةل ثةةةةةةةةةم 
 (Louis Vax)  األدب تجةةاو  بةةل فحسةب  أدبيةةا جنسةا لةةيس العجةائبي» أن إلةةى  ليصةل 

 «والموسةةيقى  المعماريةةة  والهندسةةة والتشةةكيل  والنحةةت  السةةينما  أمثةةال عديةةدة فنونةةا ليشةةمل
 إرسةةاء فةةي تةةودوروف الناقةةد جهةةود بةة ل  مبةةر ا البنيويةةة المقاربةةة إلةةى  لةة  بعةةد عةةرج ثةةم  (3)

 إلةى تُةرجم والة  " العجةائبي األدب إلةى مةدخل"  م لفةه خةالل مةن األدبةي الجنس ه ا معالم
 حيةة  المقارنةةة  مقاربةةة المقاربةةة هةة ه وتةةال  "بةةوعالم الصةةدي " الناقةةد قبةةل مةةن العربيةةة اللغةةة
 العلمةي  بالخيةال عالقةة مةن للعجائبية لما و ل  العلمي  بالخيال العجائبي مقارنة إلى عمد

 المتخيةةةةل  ر يةةةةة فةةةةي يتعارضةةةةان لكنهمةةةةا المتخيةةةةل  علةةةةى يشةةةةتغل منهمةةةةا كةةةةال » أن حيةةةة 
 وهمومةه  المعاصةر باإلنسةان يهةتم العجةائبي كةان فةإ ا منهما كل اهتمامات أ  واعتماداته 

 واالحتمةةةةال التوقةةةة  أن بمعنةةةةى المسةةةةتقبلية المجتمعةةةةات بإنسةةةةان ُيعنةةةةى العلمةةةةي الخيةةةةال فةةةةإن

                                                 
 .11   الفانتاستيكية  الرواية شعرية حليفي  شعيب( 1)

 ن1ط سةةوريا  دمشةة   والتو يةة   والنشةةر للطباعةةة كيةةوان دار أنمو جةةا  وليلةةة ليلةةة مائةةة العجةةائبي  الةةن  تنفةةو  محمةةد (2)
0212    51. 

 .12   العجائبي  الن  تنفو  محمد (3)
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 العجائبيةةة عالقةةة إلةةى تطةةر  هةة ا بعةةد ثةةم  (1) «العلمةةي الخيةةال فةةي الكتابةةة جةةوهر يشةةكالن
 .البوليسية بالرواية

 الةة   األمةةر مختلفةةة بتسةةميات ولكةةن تةةودوروف  بةةه جةةاء عمةةا العةةرب النقةةاد يخةةرج لةةم
 أم موحةةدة  ترجمةةة اسةةتقرار دون حالةةت التةةي الترجمةةة فةةي سةةواء مضةةطربا  اسةةتخدامه جعةةل
 العجةائبي معنةى تحديةد بشةان النظةر وجهةات اخةتالف ولعل المصطلح  استخدام طريقة في

 .آخر دون جانب على التركي  إلى أساسا يرج 

 عةةةن للتعبيةةةر شةةةيوعا المصةةةطلحات أكثةةةر بإيجةةةا  نعةةةر  أن وجةةةب الصةةةدد هةةة ا وفةةةي
 إلةةى مةةدخل"  م لفةةه فةةي تةةودوروف بةةه جةةاء مةةا فلةة  فةةي تةةدور ُجلهةةا كانةةت والتةةي العجةةائبي 

 :المصطلحات ه ه وأول  " العجائبي األدب

 (:Fantastique) العجائبي/ 1

 األدبيةةة مكوناتةةه خصوصةةية مةةن منبثقةةة نظريةةة صةةياغة يفةةر  المصةةطلح هةة ا بةةدأ لقةةد
 النقديةةةة  الكتابةةةات بةةةاختالف تختلةةةف ومسةةةتويات أبعةةةادا تأخةةة  اسةةةتخدامه طريقةةةة جعةةةل الةةة  
 والةة  " تةةودوروف" عرضةةه الةة   السةةاب  التحديةةد مةة  بةةالتواف  العجةةائبي اسةةتخدم مةةن فهنةةا 
 العجةةائبي  األدب تناولةةت كثيةةرة لدراسةةات بدايةةة وكةةان المصةةطلح  هةة ا أسةةس أرسةةى قةةد كةان
 محمةةد" فةةة إبداعيةةة  نصةةو  علةةى تةةودوروف أورده مةةا طبقةةت أنهةةا أو مسةةتقلة بدراسةةة إمةةا

 لقةةةةد" قةةةةائال العجةةةةائبي مصةةةةطلح يسةةةةتخدم" والحداثةةةةة العربيةةةةة الروايةةةةة" كتابةةةةه فةةةةي"  البةةةةارد 
 le)                  الفرنسي المصطلح ي ديه ال   بالمعنى العجائبي مصطلح استعملت

                                                 
 .81    الساب  المرج  (1)
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Fantastique )الخةةوار  حكايةةة وهمةةا منةةه  القةةريبين المصةةطلحين وبةةين بينةةه نميةة  ونحةةن 
(Le merveilleux )الغريبة والحكاية (trangeéL’)(1). 

 أشةةةكال مةةةن شةةةكل» أنةةةه العجةةةائبي يعةةةرف معجمةةةه فةةةي"  علةةةو  سةةةعيد" نجةةةد حةةةين فةةةي
 وتقةةةرر التجريبةةةي  الواقةةة  قةةةوانين تعةةةار  جديةةةدة بقةةةوانين الشخصةةةيات فيةةةه تعتةةةر  القصةةةة

 .(2) «هي كما الواق  قوانين ببقاء النو  ه ا في الشخصيات

 هةةة ا معتمةةةدا األدب  فةةةي العجةةةائبي: بةةةة م لفةةةه عنةةةون قةةةد" عةةةالم حسةةةين" الناقةةةد ولعةةةل
 للعجةةةائبي  متاخمةةةان جنسةةةان والغريةةةب العجيةةةب مةةةن جةةةاعال" تةةةودروف" قدمةةةه كمةةةا النعةةةت 
 أخةةر  شةةروطا السةةاب  تعريفةةه إلةةى أضةةاف فقةةد دائمةةا  للجةةدل مثيةةر تةةودوروف إن » فيقةةول
 يكةةون الةة   للعجةةائبي متاخمةةان حافةةان جنسةةان هنةةا  أن منهةةا  المفهةةوم تحاصةةر أن تحةةاول
 متنافةة  جةةنس إنةةه ومقاسةةات  حةةدود لةةه جنسةا بوصةةفه النظةةر  تماسةةكه يفقةةد ألن قةةابال أحيانةا
 .(3) «والغريب العجيب م 

 بهةا تةم التةي الطةر  تعةدد إن القةول يمكةن السابقة  واالستخدامات اآلراء على وتأسيسا
 والصةةياغات أحيانةةا المتناقضةةة اآلراء مةةن مجموعةةة قةةدم قةةد العجةةائبي مصةةطلح مةة  التعامةةل
 أحيانةا عنةه تبتعةد  أحيانةا  تالمسةه أفقةه فةي تةدور تظةل األحيةان مةن كثيةر في التي النظرية
 مرادفةا اسةتخدمت أخةر  مصةطلحات هنا  تكون أن الطبيعي من كان ل ل  ونتيجة أخر  

 .للعجائبي

 

 
                                                 

 .181   والحداثة  العربية الرواية البارد   محمد (1)

 .182    1981 لبنان   1ط اللبناني  الكتاب دار األدبية  المصطلحات معجم علو   سعيد (2)

 .10   األدب  في العجائبي عالم  حسين (3)
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 (:Merveilleux) العجيب/ 2

  كةةةةةره فقةةةةةد الغربةةةةةي  التةةةةةرا  أو العربةةةةةي التةةةةةرا  عةةةةةن غريبةةةةةا لةةةةةيس العجيةةةةةب مصةةةةةطلح
 هةة ا خةةالل مةةن يمكةةن إ ". الموجةةودات وغرائةةب المخلوقةةات عجائةةب" كتابةةه فةةي" الق وينةةي"

 الغريةةةب بينمةةةا المخلوقةةةات  أو الشخصةةةيات أفعةةةال علةةةى يطلةةة  العجيةةةب إن القةةةول العنةةةوان
 فةو  وظةواهر كائنات لنا يقدم األدب من النو   ل  »هو فالعجيب الموجودات  على ُيطل 

 علةةى يشةةتمل وهةةو تمامةةا  مجراهةةا فتغيةةر اليوميةةة  للحيةةاة العةةاد  السةةير فةةي تتةةدخل طبيعيةةة
 أبطةةةةةال مثةةةةةل الةةةةةديني واإليمةةةةةان  للطقةةةةةوس مةةةةةادة يشةةةةةكلون الةةةةة ين الخةةةةةرافيين األبطةةةةةال حيةةةةةاة

 .(1) «... األساطير

 عليةةه » ينبغةةي القةةارئ أن يقةةر الةة  " تةةودوروف" بةةه جةةاء مةةا القةةول  هةة ا مةةن وقريةةب
 فةةي عندئة  دخلنةةا خاللهةا  مةن مفسةةرة الطبيعةة تكةةون أن يمكةن للطبيعةة  جديةةدة قةوانين قبةول
 وكةل طبيعةي  فو  هو ما كل على يدل العجيب مصطلح صار وبه ا  (2) «العجيب جنس

 .عقلي تفسير إلى دوما يحتاج إ ن فهو العلمي  الخيال على ويتكئ للمألوف خر  هو ما

 :هو العجائبي على كداللة استخدم ال   الثاني المصطلح أما

 ":L’étrange" الغريب/ 3

 غريةةةةب  بشةةةةيء جةةةةاء: الرجةةةةل وأغةةةةرب... الكةةةةالم مةةةةن الغةةةةام  » اللغةةةةة فةةةةي الغريةةةةب
 .(3) «... قبيحا صنعا به صن  به وأغرب عليه وأغرب

                                                 
 .10  األدب  في العجائبي عالم  حسين( 1)

 .11   العجائبي  األدب إلى مدخل تودوروف  (2)

 .512   العرب  لسان منظور  ابن (3)
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 مقابلةة يفتةر  وهو المألوفة  الحياة لمجر  مخالفة صيرورات عن يكشف فالغريب 
 مةن التأكةد يمكةن عالمةا لنةا يقةدم األدب من نو  فالغريب » أليف هو وما غريب هو ما بين
 غرابتةه وتة ول مألوفةا يصةبح أسةبابه إدرا  بمجرد لكن... تحكمه التي القوانين تماس  مد 
 .(1) «التعود م 

 هة ا إلى تنتمي التي اآلثار في المح  الغريب»هو" تودوروف" أوضحه كما والغريب
 النحةةو هةة ا علةةى لكنهةا العقةةل بقةةوانين تُفَسةر أن بالتمةةام يمكنهةةا لألحةدا   سةةرد ثمةةة الجةنس 

 .(2) «مألوفة غير مقلقة  فريدة  مفرغة  خارقة  معقولة  غير آخر نحو أو

 الجةةةدول هةةة ا فةةةي والغريةةةب العجيةةةب مفهةةةومي نلخةةة  أن يمكةةةن األسةةةاس هةةة ا وعلةةةى
 :كاآلتي

الفنتاستيك
 الغريب العجيب 

 . الخرافة األسطورة 

 طبيعي فو  تفسير

   العلمي الخيال

 طبيعي-عقلي تفسير

                                                 
 .11   األدب  في العجائبي عالم  حسين(1)

 .52   العجائبي  األدب إلى مدخل تودوروف  (2)
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 :العجائبية الشخصيات: ثالثا

 وهةةي األحةةدا  تحةةر  التةةي فهةةي الحكةائي  المةةتن فةةي هامةةا موضةةعا الشخصةةيات تأخة 
 ولتحليةل الروائةي  العمةل ركية ة وتمثةل بواقعةه  إحساسةه عةن والتعبيةر لر يته  الكاتب وسيلة
 التخيليةة العناصةر تلة  »فهةي فيةه  الشخصةيات بنةاء إلةى التطةر  مةن البد روائي عمل أ 
 .(1) «معها وتتفاعل الروائية الحواد  تخل  التي

 بنيةةةة مةةةن يجعةةل ممةةةا ومكةةان ب مةةةان مةةرتبط سةةةلفا محةةةدد نظةةام ضةةةمن أنهةةا يعنةةةي وهةة ا
 الخطةةةةاب لنةةةةا يقةةةةدم الةةةة   البةةةةار  المعلةةةةم »  لةةةة  فهةةةةي. ومنسةةةةجمة متالحمةةةةة بنيةةةةة الةةةةن 

 .(2) «اإليديولوجي

 الروائيةةةة الشخصةةةية تناولةةةت التةةةي التطبيقيةةةة والبحةةةو  النظريةةةة الكتابةةةات تعةةةددت ولقةةةد
 فمنةة . السةةردية الخطابةةات فةةي وبنيتهةةا فعاليتهةةا حةةول مختلفةةة مةة اهب النقةةاد و هةةب بالدراسةةة

 ظهور إلى أد  جديد توجه تولد السردية النصو  دراسة إلى الروس الشكالنيون اتجه أن
 الحيةاة صةور مةن صةورة تمثةل أنهةا على الشخصية لوجود رافضة » للرواية العلمية الدراسة

 بة ل  فاختلفةت السةردية  المشكالت عناصر من عنصر مجرد إال ليست وأنها االجتماعية 
 .(3) «خلقوها التي للشخصيات الكاتب نظرة

 والروائيةون النقةاد فحةاول تتغيةر  الشخصةية إلى الر ية بدأت العشرين القرن بداية وم 
 إال النقةةةاد بعةةة  َتغدوعنةةةد فلةةةم الروائيةةةة  األعمةةةال فةةةي سةةةلطتها مةةةن التقليةةةل سةةةواء حةةةد علةةةى

                                                 
 دمشةة   العةةرب  الكتةةاب اتحةةاد منشةةورات والتطبيةة   النظريةةة والر يةةة  ءالبنةةا العربيةةة  الروايةةة الفيصةةل  روحةةي سةةمر (1)

 .15   0221 سوريا 

 .18    0222  1ط االختالف  كتاب رابطة والسلطة  المتخيل سنقوقة  عالل (2)

 .121   الكويت   012 العدد المعرفة  عالم  (السرد تقنيات في بح ) مرتا   المل  عبد (3)
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 مثةل مثلهةا الروائيةة اللغةة فةي وتقنةي شةكلي  عنصةر مجةرد فهةي » بسةيط ورقةي كائن مجرد
 .(1) «والحوار والسرد الوصف

 ون عةةات الروائةةي التجريةةب بموضةةو  المهتمةةة النقديةةة الدراسةةات أكثةةر علةةى وبةةاإلطال 
 فقةةد الدراسةةات هةة ه مةةن وافةةرا نصةةيبا للشخصةةية أن نجةةد والمضةةمون  الشةةكل فةةي التحةةدي 
 هةة ه وعرفةةت. وعجائيةةة نفسةةية تاريخيةةة  أسةةطورية مةةن-الشخصةةية-ظهورهةةا أشةةكال تنوعةةت
 تنةةدرج كونهةةا الروائيةةة أعمةةالهم ضةةمن توظيفهةةا فةةي الةةروائيين قبةةل مةةن بالغةةا اهتمامةةا األخيةةرة
 أهميةةة مةةن لهةةا لمةةا التطبيقةةي  الفصةةل فةةي اهتمامنةةا موضةةو  هةةو و التجريةةب إطةةار ضةةمن

 ".حليفي شعيب" ي كدهما م شرين من انطالقا و ل  استثنائية

 الممكةةةةن التحةةةةوالت سةةةةمات تحمةةةةل الشخصةةةةية كةةةةون فةةةةي يتجلةةةةى :األول المؤشــــر* »
 منةةه ينطلةة  الةة   القطةةب فهةةي الروايةةة  مةةن القريبةةة األدبيةةة األجنةةاس مختلةةف بةةين رصةةدها
 .يق  وعليه الطبيعي فو  الحد 

 كثافةةة خلقهةةا فةةي تتضةةافر غنيةةة الفانتاسةةتيكية الشخصةةية كةةون هةةو :الثــاني المؤشــر *
 موقةةف كةةل فةةي بهةةا تتنبةةأ أن يمكةةن التةةي الةةدالالت حيةة  مةةن موحيةةة العةةادة  فةةو  تخييليةةة
 .(2) «حداثي

 ألن الشخصةةيات  مةةن غيرهةةا عةةن تختلةةف العجائبيةةة الشخصةةيات إن قولةةه يمكةةن ومةةا
 ألنهةةا بةةالتردد يعةةرف مةةا المتلقةةي لةةد  يخلةة  ممةةا والالمةةألوف المةةألوف تتجةةاو  شخصةةياتها

 مرجعةي هةو لما مباينة لكونها و ل  التصور  أو لإلدرا  قابل هو لما مفارقة مالمح  ات»

                                                 
 .121    الساب  المرج  (1)

 .191   الفانتاستيكية  الرواية شعرية حليفي  شعيب (2)
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 يةةةر  نفسةةةه السةةةيا  وفةةةي. ( 1) «التةةةوهم أو للتمثةةةل قابلةةةة يجعلهةةةا الةةة   الشةةةيء تجريبةةةي  أو
 :بوظيفتين إال يتأتي ال السردية النصو  في العجائبي تجسيد أن" تودوروف"

 فهةةي نفسةةه  بةةالن  تتعلةة  واألخةةر  بةةالمجتم  الةةن  خةةارج هةةو بمةةا األولةةى تتعلةة  »
 «واقعيةا وصةفه يمكةن ال مةا لوصةف  ريعةة هو بما العجائبي إلى ينظر االجتماعية الوظيفة

(2). 

 وشةدته المتلقةي أثةارت متنوعةة أشةكاال اتخة ت قةد العجائبيةة الشخصةية إن القةول يمكن
 بان ياحهةا التغييةر فةي ورغبةة وعيةا تحمةل مأ ومةة شخصةية ألنهةا و لة . األدبةي العمل نحو
 جةاء لة ل . المعاصةر اإلنسةان عةن األخيةر فةي لتعبةر المةده  الالواقة  لحسةاب الواق  عن

 والخارجيةةةةة الداخليةةةةة باألبعةةةةاد تحتفةةةةي ال جديةةةةدة ر يةةةةة وفةةةة  الشخصةةةةية لهةةةة ه الفنةةةةي البنةةةةاء
 مرجعياتهةةا هةةدم علةةى والعمةةل للشخصةةية الثابتةةة الصةةورة تقةةوي  علةةى تعمةةل إنمةةا فحسةةب 
 .والطبيعة الواق  قوانين تتجاو  غرائبية بصورة تشكيلها إعادة ثم ومن. الواضحة

 -  األلف بعد السابعة الليلة فاجعة رواية في العجائبية الشخصيات تشكل جمالية: رابعا

 :-الماية رمل

 الروايةةة فةةي جديةةدة تجريبيةةة ن عةةة بةة و  أشةةكال أهةةم مةةن واحةةدا العجةةائبي النةة و  يعتبةةر
 يسةةعى حيةة  طةةويال  أمةةدا الروايةة علةةى هيمنةةت التةةي الرتابةةة تلة  كسةةر إلةةى يسةةعى العربيةة 

 سةةةرد  مةةةن الحكةةةي بنيةةةات علةةةى تشةةةتغل جديةةةدة تعبيريةةةة فسةةةح إيجةةةاد سةةةبيل إلةةةى النةةة و  هةةة ا
 .وخال  إبداعي جديد  جمالي بوعي وه ا وشخصيات مكان  مان  فضاء  ووصف 

                                                 
 البيضةاء  الةدار  1991  1ط العربةي الثقةافي المرك  الشعبية  السيرة في الحكائية البنيات الراو   قال يقطين  سعيد (1)

 .المغرب

 .111   العجائبي  األدب إلى مدخل تودوروف .(2)
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 الة   الحيةو  العنصةر  لة  فهةي الرواية  مكونات أبر  من الشخصية عنصر ويعتبر
 تشةكيل فةي هامةا موقعةا يسةتحو  إ  السةرد   الةن  عناصةر بقيةة مة  تفاعلية عالقة يشكل

 بأشةةكال الروايةةة فةةي تتجلةةى  (1)" تةةأليفي عمةةل نتةةاج"  أنهةةا بةةارت روالن يةةر  حيةة  الحكايةةة 
 وأخةةر  ناميةةة شخصةةيات بةةين تتةةراو  حيةة  الروايةةة  فةةي موقعهةةا حسةةب عديةةدة وتمظهةةرات

 .األخر  الشخصيات م  عالقاتها في متحولة

 تبةدت كمةا العجائبيةة الشخصةيات مالمةح يمي  ما أهم إلى سنتعرف العنصر ه ا وفي
 الثالثةةي نمو جةةه خةةالل مةةن تةةودوروف  ت طيفةةان الناقةةد عنةةد السةةيميائية الدراسةةة نمةةا ج فةةي

 :ثال  عالقات ضمن  (Model Triadique) للعالقات

 (.Relation de désir) الرغبة عالقة-»

 .Relation de communication)  ) التواصل عالقة-

 .(2)«( Relation de lutte) الصراع عالقة-

 يمكةةةةن أننةةةةا إال تجريديةةةةة  صةةةةبغة  ات هةةةةي العالقةةةةات هةةةة ه أن تةةةةودوروف يةةةةر  حيةةةة 
 عالقاتهةا علةى التعةرف ثةم أوال  الشخصةيات علةى التعةرف خةالل من الرواية في مالحظتها
 .القصصي الملفوظ خالل من الممكنة

 

 :للعالقات الثالثي النموذج-1

                                                 
(1) rthesaouland BRS/Z  12   السرد   الن  بنية الحميداني  حميد: عن نقال. 

 .11   السرد   الن  بنية  لحميداني حميد ينظر (2)
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 الثالثةةةي النمةةةو ج سةةةماه مةةةا علةةةى العجائبيةةةة للشخصةةةية دراسةةةته فةةةي تةةةودوروف يعتمةةةد
 خةةالل مةةن التقةةابالت لنظةةام النمةةو ج هةة ا يخضةة  حيةة ( صةةرا  تواصةةل  رغبةةة ) للعالقةةات

 حسةةن" يةةر  حيةة  عالقةةة ضةةمن ينةةدرجان عةةاملين كةةل العوامةةل  مةةن ثنائيةةات ثةةال  تشةةكل
 عةةةالم عةةةن وال الشخصةةةيات عةةةالم عةةةن غريبةةةا لةةةيس »الثالثةةةي النمةةةو ج اعتمةةةاد أن" بحةةةراو 
 أن كمةا تركيبةه  في وفاعلة مهمة أداة ويشكل الروائي البناء صميم في يدخل ألنه الروائي 
 مفهمةةةةةةةةة فةةةةةةةةي طريقةةةةةةةةة أفضةةةةةةةةل يجعلةةةةةةةةه الروائيةةةةةةةةة النصةةةةةةةةو  مةةةةةةةة  التعامةةةةةةةةل فةةةةةةةةي انتشةةةةةةةةاره

(conceptualisation )(1) « العالقات. 

 مرغةوب هةو مةا وبةين  (الة ات) يرغةب مةن بةين العالقةة هة ه تجمة : الرغبـة عالقة-1
 طةرف مةن التحفية  يتلقى ال   المباشر الفاعل هي فال ات  (sujet/objet()الموضو )فيه

 فةةي تكةةون أن إمةةا الةة ات وهةة ه الموضةةو  وهةةو فيةةه المرغةةوب تحقيةة  إلةةى ويسةةعى المرسةةل 
 االتصةال في ترغب االنفصال حالة في كانت وا  ا االنفصال  في ترغب فإنها اتصال حالة

نجةةةا ه  تحقيقةةةه إلةةةى تسةةةعى القيمةةةة موضةةةو  حسةةةب  بهةةة ه العالقةةةة لهةةة ه نرمةةة  أن ويمكةةةن وا 
 :الخطاطة

 

 

 

 بتةةوفر إال يتحقةة  ال الحكةةي  بنيةةة ضةةمن العالقةةة هةة ه تحقةة  إن :التواصــل عالقــة-2
 إلةى يحتةاج بةل  اتيةا رغبته تحق  أن يمكن ال ال   ه ا( Destination) المرسل عنصر 

                                                 
 .111   األدب  في العجائبي عالم  حسين(1)

 االنفصال االتصال

 ذات الحالة موضوع له قيمة

 ملفوظ الحالة
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 تمةةةةر أن لتحققهةةةةا العالقةةةةة لهةةةة ه والبةةةةد  (Destinataire) إليةةةةه مرسةةةةال يسةةةةمى آخةةةةر عامةةةةل
 .(1)بالموضو  ال ات عالقة تمثل التي الرغبة عالقة على بالضرورة

 

 

 

 تحقية  نحةو الة ات يحفة  فهةو( الموضةو ) مةا شةيء فةي ترغةب الة ات يجعةل فالمرسةل
 يعتةرف فإنةه إليةه المرسةل أمةا كةالح ن  حالةة أو شخصةا العامةل هة ا ويمثةل الرغبة موضو 
 .(2)"يرام ما أحسن على بالفعل قامت بأنها اإلنجا  ل ات

 العالقتةةةةةةةين حصةةةةةةةول منةةةةةةة  إمةةةةةةةا العالقةةةةةةةة هةةةةةةة ه عةةةةةةةن وينةةةةةةةت : الصـــــــراع عالقـــــــة/ 3
مةةا( تواصةةل وعالقةةة رغبةةة عالقةةة)السةةابقتين  العالقةةة هةة ه وضةةمن تحقيقهمةةا  علةةى العمةةل وا 
 (Opposant) المعةةار  واآلخةةر( Adjuvant)المسةةاعد يسةةمى أحةةدهما عةةامالن يتعةةار 

 علةةى الحصةةول أجةةل مةةن جهودهةةا عرقلةةة علةةى يعمةةل والثةةاني الةة ات جانةةب إلةةى يقةةف األول
 العةاملي للنمةو ج الكاملةة الصةورة على الثال  العالقات خالل من نحصل وهك ا الموضو 

 .قريماس عند

 

 

 
                                                 

 .111   األدب  في العجائبي: عالم حسين ينظر ( 1)

 .15   السرد   الن  بنية الحميداني  حميد ينظر  (2)

 مرسل المرسل إليه

 الموضوع   الذات  

 المرسل إليه

 مرسل
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 "قريمةةاس" عنةةد عةةرف مةةا أو الثالثةةي النمةةو ج لمفهةةوم النظريةةة الوقفةةة هةة ه خةةالل مةةن
 علةةةةى النمةةةةو ج هةةةة ا يطبةةةة  أن خاللةةةةه مةةةةن "تةةةةودوروف" حةةةةاول والةةةة   العةةةةاملي  بةةةةالنمو ج

 الشخصةةيات مالمةةح اسةةتجالء إلةةى منةةه سةةعيا المعاصةةرة  الروايةةة فةةي ةائبيةةالعج الشخصةةيات
 ثنايةةةا بةةةين والخةةةوف الرعةةةب ينشةةةر وكقنةةةا  كرمةةة  توظيفهةةةا أبعةةةاد وتعةةةدد تمظهراتهةةةا بمختلةةةف
 والعجائةةب عمومةةا  التجريبيةةة الروايةةة يعتمةةد حيةة  الجماليةةة وظيفتهةةا عةةن فضةةال األحةةدا  
  منعةةدما »ويغةةدو الشخصةةية بنةةاء فيةةه يتحلةةل المقصةةود  التمييةة  مةةن ضةةرب علةةى خصوصةةا

 تال مةةه كثيفةة ضةبابية تكتنفةةه الة   الةن  مجاهةةل فةي مالمحهةا تةة وب بحية  كالمنعةدم  أو
 .(1) «عنه تنفصل وال

 غموضةا فيهةا بلة  التةي  " األلةف بعةد السةابعة الليلةة فاجعةة"  ةرواية في نلمسه ما وهو
 مةةا بةةين والفواصةةل الحةةدود فيةةه  ابةةت الةة   األقصةةى  حةةدهما الشخصةةيات مالمةةح وضةةبابية

 إمكانةةةات بةةةين نفسةةةه االحتمةةةالي هةةة ا وتشةةةتت اقعةةةي  و وغيةةةر احتمةةةالي هةةةو ومةةةا واقعةةةي هةةةو
-  بطلةةه شخصةةية فةةي الرمةة   البعةةد تكةةريس علةةى" األعةةرج واسةةيني"  حةةر  حيةة  كثيةةرة 
يمةاء رمة  جميعهةا كثيةرة هويات بين حضوره تو   ال  -المورسكي البشير  أينمةا لإلنسةان وا 
 فةةي الشخصةةية بنةةاء فكةةان وضةةغوطات  متاعةةب مةةن يتحملةةه مةةا وقسةةوة معاناتةةه  بثقةةل كةةان
 مةة  وعالقاتهةةا تكوينهةةا واقعيةةة حيةة  مةةن الواقةة  معطيةةات مةة  منسةةجما الروائةةي العمةةل هةة ا
 مةةن القةةارئ كيةةان تهةة  أن أجةةل مةةن بةةبع  بعضةةها تضةةافرت التةةي الروايةةة شةةخو  بةةاقي

                                                 
 .21   الرواية  نظرية في مرتا   المل  عبد (1)

 مساعد

 الموضوع   الذات  

 معارض



 

 

 

 

  

 

- 70 - 

 ــــ األلف بعد السابعة الليلة فاجعة رواية في العجائبية الشخصية: الثاني الفصل

 حةةد علةةى ال مةةان أو الروائةةي المكةةان مسةةتو  علةةى تجلةةت التةةي ال ائةةدة العبةة  جرعةةة خةةالل
 .سواء

 السةابعة الليلةة فاجعةة"  روايةة فةي العجائبيةة الشخصةية تجلةت كيةف نتسةاءل  هنا ومن
 "تةةةةودوروف" سةةةةماه مةةةا ضةةةةمن الروايةةةةة شةةةخو  بةةةةين العالقةةةةات طبيعةةةة مةةةةا أو" األلةةةةف بعةةةد

 الثالثي  النمو ج

 :العالقات طبيعة/ 2

 هةةةة ا عةةةةن ويةةةةتمخ  عجائبيةةةةة  بشخصةةةةيات" األعةةةةرج واسةةةةيني" روايةةةةات معظةةةةم تكتنةةةة 
 مةةةن جملةةةة علةةةى الضةةةوء تسةةةلط أن خاللهةةةا مةةةن تحةةةاول ور   واتجاهةةةات مواقةةةف االكتنةةةا 
 .عجائبية بطريقة المعاصرة اإلنسانية حياتنا تغ و باتت التي واألحدا   األشياء

 العمةل نحةو وشةدته المتلقةي أثةارت متنوعةة وأشةكال اتجاهةات الشخصةيات هة ه وأخ ت
 بحية  التغييةر  فةي ورغبة وعيا تحمل مأ ومة  شخصية العجائبية والشخصية كبير  بشكل
 الواقةة  بةةين مشةةتركة مسةةاحة فهةةي المكبوتةةة  رغباتهةةا لتحقيةة  والكةةوابيس األحةةالم إلةةى تلجةةأ

 .المعاصر اإلنسان أ مة عن لتعبر الحديثة الرواية استخدمتها تقنية وهي والالواق  

 شخصةةةيات هةةةي األلةةةف بعةةةد السةةةابعة الليلةةةة نةةة  فةةةي الةةةواردة العجائبيةةةة والشخصةةةيات
 ولغةر  تةارة  إيةديولوجي لغةر  الغةابر الة من مةن الكاتةب اسةتدعاها حي  حقيقية  أغلبها
 وملمحةا رم يةا بعةدا الةن  علةى تضةفي بةالترا  االستعانة أن حي  أخر   تارة فني جمالي
 وكأنمةةا للقةةارئ  موحيةةة بطريقةةة الحكايةةة خطةةاب ضةةمن الشخصةةيات هةة ه يصةةف فهةةو   فنيةةا

 .نفسه المقصود هو أو معها يعي 

 وأخةةر  دينيةةة تاريخيةةة  مختلفةةة  بمرجعيةةات شخصةةيات توظيةةف إلةةى الكاتةةب عمةةد كمةةا
 خاصةةا ُبعةةدا عنةةه المعب ةةر للمغةة   يعطةةى »التاريخيةةة الشخصةةيات توظيةةف أن حيةة  تراثيةةة 
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 األحةةوال مةةن حةال بأيةةة يمكةن وال  (1) «مرجعيةةة شخصةةيات فهةي بةةه  اإلحاطةة علةةى يسةاعد
 .قيمتها عن الغطاء كشف في القارئ يشار  لم ما داللتها الرمو  ه ه تأخ  أن

 تلة  المورسةكي البشةير شخصةية الموظفة  الشخصيات كل بين الفارقة العالمة أن إال
 قبلهةةةا ورواهةةةا دنيةةةا اد روتهةةةا المورسةةةكي البشةةةير حكايةةةة» الميتافي يقيةةةة العجائبيةةةة الشخصةةةية

 ورووهةا الةرواة  عشقها القيامة  أيام شاكلة على األسوا  في القوالون رسمها كثيرون  أناس
 .(2) «وخارجه  القصر داخل النساء لسماعها وانتهجت وحنين  ح ن بمسحة

 مةن التحةرر وهو قيمة  ا موضو  في ترغب  ات هي  "المورسكي البشير"  فشخصية
 كبيةةةرة ومةةة    متاهةةةات فةةةي يسةةةبح  *الجملكيةةةات بنظةةةام أسةةةماه مةةةا أو الظالمةةةة الةةةدكتاتوريات

 إلةةةى يلجةةةأ أنةةةه إال حياتةةةه  وتصةةةادر عنةةةه تبحةةة  التفتةةةي  فمحةةةاكم. مكةةةان كةةةل مةةةن تحاصةةةره
 الخةوف مةن موجةة انتابتةه للكهةف  الرئيسةية الباحةة أنةه  خم ةن مةا مكةان فةي جلةس» الكهف

 هةةو هةة ا لةةيس ال مكانةةه  فةةي وانةةتف  رأسةةه  فةةي أخةةر  وأشةةياء الكةةوابيس ت احمةةت والخةةواء 
 هةة ا إلةةى بةة  جةةاء الةة   مةةا قلبةة    يملةة  الةة   هةة ا غيةةر آخةةر  شةةيء المطلةةوب المطلةةوب 
 الوحيةد المةال  الكهةف مةن جةاعال  (3) «الطيةب الموريسةكي أيهةا أنت أين باألساس المكان 
 .الموت من للنجاة

 ألهةةةل األساسةةية السةةردية الوحةةدات علةةى قصةةةته يبنةةي األعةةرج واسةةيني أن هنةةا يتضةةح
 :اآلتي بالجدول له نمثل ما وه ا الكهف 

 

                                                 
 .111    1999  1ط الج ائر  اآلفا   دار تطبيقية  دراسة األدبي الخطاب تحليل صحراو   إبراهيم (1)

 .25   األلف  بعد السابعة الليلة فاجعة األعرج  واسيني (2)
 .والمملكة الجمهورية بين يجم  خرافي نظام* 

 .10   األلف  بعد السابعة الليلة فاجعة األعرج  واسيني (3)
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 الكهف أهل قصة المورسكي البشير قصة
 إلةى واللجوء التفتي  محاكم من الهروب -

 .الكهف
 .طويل نوم بعد االستيقاظ -
 .أمدوكال نوميديا مدينة إلى العودة -

 واللجةةةوء الملةةة  ظلةةةم مةةةن الهةةةروب -
 .الكهف إلى
 .طويل نوم بعد االستيقاظ -
 دقيانوس مدينة إلى العودة -

 قةةديما همةةا تحمةةل كشخصةةية" المورسةةكي البشةةير" بةةة اسةةتعان" واسةةيني" إن القةةول  يمكةةن
 عةةةةةن االنفصةةةةال حالةةةةة تعةةةةي   ات فهةةةةي واألمكنةةةةة  األ منةةةةة كةةةةل شخصةةةةية ألنهةةةةا وجديةةةةدا

 مقابةةل للشةةعب صةةوته إسةةما  أجةةل مةةن الكهةةف فةةي ونامةةت البحةةار جالةةت الةة   الموضةةو 
 .الحرية

 .المورسكي البشير: الحالة  ات -

 .الحرية: القيمة موضو  -

 .انفصال: الحالة -

 مةن التواصل عالقة إلى االنتقال من البد بالموضو  واالتصال الرغبة عالقة ولتحقي 
 اسةتوحاها التةي الشخصةية تلة  دنيا اد شخصية فكانت. إليه والمرسل المرسل عاملي   خالل

 والكةة ب والصةةمت الظلةةم تةةرف  شخصةةية منهةةا ليجعةةل وليلةةة  ليلةةة ألةةف سةةحر مةةن الكتةةاب
 :يقول شهريار  الحاكم م  شهر اد أختها مارسته ال  

 الة   الوهةاج السةر تعةرف كانةت الشرسةة المدن ولب ة الممنوعة الكتب تفاحة دنيا اد »
 ال غرناطةة وهة ائم أدخنةة مةن القةادم السةالالت آخةر البشةير أن وتعرف االبتهاج  ل ة يور 
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 والتبوهليةةةل  بالدروشةةةة اتهمهةةةا الةةة   المقتةةةدر بةةةن لشةةةهريار حكايتةةةه روت الهةةةو  عةةةن ينطةةة 
 .(1) «ال من ه ا قبل تسمعه لم ما تسم  أن يجب... الخوف ه ا أبدأ أين من: قالت

 الةةةبالد بةةةاعوا الةةة ين المتسةةةلطين الحكةةةام وكةةةل شةةةهريار  الحةةةاكم فهةةةو إليةةةه المرسةةةل أمةةةا
 جاهةةدا ويحةةاول مكانةةه فةةي يتملمةةل شةةهريار الحكةةيم كةةان » ورغبةةاتهم شةةهواتهم مقابةةل والعبةةاد

 خبأتهةا التةي األسةرار بكةل تبةو  أن أقسةمت دنيا اد لكن القصة  نهاية سما  قبل ينام ال أن
 .(2) «بطشه من خوفا ملكها عن شهر اد أختها

 

 

 

 

 التةةةي" دنيةةةا اد" وهةةةو مرسةةةل  إلةةةى تطلةةةب الحريةةةة موضةةةو  تحقيةةة  فةةةي الةةة ات رغبةةةة إن
 فةي وهةي نفيةه  وحقيقةة" المورسةيكي البشةير" حكايةة إليه المرسل وهو" شهريار" للمل  حكت
 فةةةةي متمةةةةثال الراشةةةةدين الخلفةةةةاء عصةةةةر مةةةةن العةةةةرب الحكةةةةام كةةةةل بطةةةة  تةةةةرو  الحةةةةال  ات

 باعوهةةةا وكيةةةف األنةةةدلس حكةةةام إلةةةى سةةةفيان أبةةةي بةةةن ومعاويةةةة عفةةةان  بةةةن عثمةةةان شخصةةةية
 ليعةةةرج األنةةةدلس  ملةةةو  آخةةةر اهلل عبةةةد بةةةن الصةةةغير محمةةةد الحةةةاكم ممةةةثال األثمةةةان بةةةأبخس
 متةنقال الج ائريةة األ مةة أحدا  إلى بالتناوب" الموريسكي البشير"و" دنيا اد" والراو  واسيني
 .الجملكية منه تعاني ال   والفساد الظلم  ل  ليرصد واألمكنة األ منة عبر

                                                 
 .1   األلف  بعد السابعة الليلة فاجعة األعرج  واسيني(1)

 .08    لروايةا (2)

 المرسل )دنيازاد( المرسل إليه )الحاكم شهريار(

 انفصال

 الموضوع )الحرية( الذات )المورسكي(
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 موضةوعها  تحقية  على لل ات مساعدا أحدهما عاملين بين صرا  عالقة نشأت وهنا
 .والرغبة التواصل عالقة حصول لعدم جاهدا يسعى معار  واآلخر

 أثنةاء التعةر  حية  مةن السندباد حكاية ما حد إلى تشبه" المورسيكي البشير" فحكاية
 المناسةةةبة اللحظةةةة فةةةي المسةةةاعد ظهةةةور ثةةةم. والعقبةةةات المصةةةاعب أنةةةوا  شةةةتى إلةةةى الرحلةةةة
 كثيةةرة لمخةةاطر يتعةةر  حيةة  آخةةر  فةةي ليقةة  مةةأ   مةةن ينجةةو الةة   للبطةةل  العةةون وتقةةديم

 المناسةب الوقت في ينق ه" المساعد" الملثم الرجل ولكن قتله  اليهود " المارانوس" كمحاولة
 السةةةةمكة بمسةةةاعدة مهجةةةور شةةةاطئ إلةةةى ليغةةةادر السةةةةفينة ويغةةةادر ليركبهةةةا خشةةةبة لةةةه ويقةةةدم
 .ال هبية

 المرسل )دنيازاد( المرسل إليه )شهريار(

 ذات )المورسكي( ــــــ الموضوع )الحرية(

 المعارض )المارانوس اليهودي(
المساعد )الرجل الملثم السمكة 

 الذهبية أبي ذر الغفاري(



 

 

 

 

  

 

- 75 - 

 ــــ األلف بعد السابعة الليلة فاجعة رواية في العجائبية الشخصية: الثاني الفصل

 

 عديةةةدة  مسةةةارات تأخةةة  الحكايةةةة أن كيةةةف ستكشةةةف الترسةةةيمة  لهةةة ه بسةةةيطة قةةةراءة إن
 الشخصةيات بعة  أفعةال خةالل مةن والالواقعي العجيب في وتغو  الثوابت تختل  بحي 
 معارضةةةة وأخةةةر  مسةةةاعدة شخصةةةيات بةةةين الروائةةةي العمةةةل هةةة ا فةةةي وتكاثفةةةت تعةةةددت التةةةي

 .والحرية العدالة تحقي  نحو -المورسيكي البشير– الرئيسية الشخصية لمسار

 علةةةى" األعةةةرج واسةةةيني" ركةةة  التةةةي الشخصةةةيات مةةةن جملةةةة إلةةةى سةةةنتطر  يلةةةي وفيمةةةا
 خةالل مةن تجريبيةا عجائبيةا نصةا الةن  هة ا مةن لتجعةل الروايةة  في وتوظيفها استحضارها
 حمةةةةود رشةةةةد  كةةةةابن الغةةةةابر الماضةةةةي مةةةةن اسةةةةتدعاها تةةةةارة حقيقيةةةةة لشخصةةةةيات اسةةةةتخدامه
 وشخصةيات  ...وغيرهةا شةهر اد  اد  دنيةا الكهةف  أهةل المجدوب  الرحمان عبد اإلشبيلي 
 تحمةةةل كانةةةت الشخصةةةيات هةةة ه وكةةةل مريوشةةةة  مريانةةةة  المورسةةةيكي  كالبشةةةير تةةةارة خياليةةةة

 التةرا  مةن  ائدة بجرعة عمله ليحق  الكاتب وظفها وحضارية رم ية ومواصفات خصائ 
 .واألندلسي العربي

 :دنيازاد/ أ

 شخصةةةية ويجعلهةةةا يسةةةتدعيها أن الكاتةةةب حةةةاول عجائبيةةةة مالمةةةح  ات شخصةةةية هةةةي
 ألنهةةا ثوريةةة  شخصةةية فهةةي وليلةةة  ليلةةة ألةةف  مةةن مةةن القادمةةة المغريةةة المةةرأة صةةورة تجسةةد
 شةةهريار للملةة  روتةةه الةة   الم يةةف التةةاري   لةة  كةةل علةةى ثةةائرة شةةهر اد  أختهةةا علةةى ثةةارت
 شةهر اد أختهةا خبأتهةا التةي األسةرار بكةل تبةو  أن أقسةمت » دنيةا اد لكةن المةوت  مةن خوفا
 أكثةر كالمهةا يكةون حتةى بكاملةه الدور لتأدية مكانها من قامت بطشه  من خوفا ملكها عن

 .(1) «إقناعا

                                                 
 .08   األلف  بعد السابعة الليلة فاجعة األعرج  واسيني( 1)
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 وقةةول بةةالحكي تكفلةةت التةةي دنيةةا اد محلهةةا وأحةةل شةةهر اد" األعةةرج واسةةيني" غي ةةب لقةةد
 ولبةة ة الممنوعةةة  الكتةةب تفاحةةة دنيةةا اد» الوهةةاج  السةةر أحةةرف تملةة  فهةةي عنةةه  المسةةكوت

 .(1) «االبتهاج ل ة يولد ال   الوهاج السر تعرف كانت الشرسة  المدن

   ات فهةةةةي بةةةةاألحر  أو والتباعةةةةد االخةةةةتالف علةةةةى بنيةةةةت شخصةةةةية" دنيةةةةا اد" شخصةةةةية
 عنةةه والمسةةكوت الحقيقةةة وهةةي قولةةه  وفةةي فيةةه ترغةةب الةة   الموضةةو  عةةن االنفصةةال تعةي 
 الكثيةر تعةرف دنيةا اد كانةت »" شةهريار الحةاكم" بطة  مةن خوفةا وليلةة ليلةة ألةف حكايةة في
 مةةةن تأتيهةةةا كانةةةت المنسةةةية واألخبةةةار فاألسةةةرار  "شةةةهريار الملةةة " عةةةن" شةةةهر اد" خبأتةةةه ممةةةا

 أمةواج تةدف  كانةت التةي الهرمةة  والحيطان المدينة وأسوار والبرار  المسي جة والحقول القلعة
 .(2) «الرومانية السواحل

 بحكايةةة الليةةالي ختمةةت والتةةي شةةهر اد  أختهةةا  يفتةةه الةة   التةةاري   لةة  لنةةا تحكةةي فهةةي
 التاليةةة السةةت الليةةالي أحةةدا  بسةةرد دنيةةا اد لتبةةدأ العةة ة  فاطمةةة و وجتةةه االسةةكافي معةةروف
 بةن" شةهريار" للملة  وتحكيمهةا. والمواج  الفواج  ليلة األلف  بعد السابعة الليلة إلى لتصل

 البشةةةير حكايةةةة »" المورسةةةكي البشةةةير" حكايةةةة لةةةه فتحكةةةي سةةةماعها  يةةةرف  الةةة   المقتةةةدر
 علةةةى األسةةوا  فةةةي القوالةةون رسةةةمها كثيةةرون  أنةةاس قبلهةةةا ورواهةةا دنيةةةا اد روتهةةا المورسةةكي

 .(3) «... وحنين ح ن بمسحة ورووها الرعاة  عشقها القيامة  أيام شاكلة

 الخطةةةاب عةةةن بةةةديال" المورسةةةكي" وحكايةةةة الفاجعةةةة خطةةةاب روايةةةة إ ن" دنيةةةا اد" تولةةةت
 التحةرر القيمةة موضو  في معه وتتصل" المورسكي البشير" م  تتواصل فنجدها السلطو  
 هةو المةوت أن علمهةا مةن الةرغم علةى األمةر كلةف مهمةا الحقيقةة وقةول الظالمة الجمالكيات

                                                 
 .1     "األلف بعد السابعة الليلة فاجعة" األعرج  واسيني(1)

 .ن     روايةال (2)

 .5    روايةال (3)
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 نوميةةةةديا جمليكةةةةة حكةةةةيم يةةةةا شةةةةهريار يةةةةا أبوابهةةةةا أغلقةةةةت الةةةةدنيا »: قالةةةةت أنهةةةةا إال مصةةةةيرها 
 مةةن يةةده فةةي و يةةره يحملةةه كةةان الةة   بةةالكفن جديةةد مةةن تلتفةةت وهةةي دنيةةا اد قالةةت أمةةدوكال 

 يةةا ال مةةان  مالةة  يةةا انتهةةى شةةيء كةةل -الباخيةةة- القصةةة نهايةةة بعةةد ميتةةة فيةةه وضةةعها أجةةل
 .(1) «األركان حاكم

 علةةةى ثةةةائرة كشخصةةةية الروايةةةة فةةةي دورهةةةا جسةةةدت شخصةةةية" دنيةةةا اد" إن القةةةول يمكةةةن
 نلخةةة  أن ويمكةةةن عنةةةه  والمسةةةكوت المسةةةتور  وكشةةةف الحقيقةةةة إبةةةرا  إلةةةى سةةةاعية النظةةةام
 :المخطط ه ا في مسارها

 

 

 :الغفاري ذر أبي/ ب

 التةي التاريخيةة الشخصةية تلة  الغفةار    ر أبةي باستحضار" األعرج واسيني" قام كما
 وبةةةين بينهةةةا الحةةةوار خلةةة  طريةةة  عةةةن و لةةة  الروايةةةة  أحةةةدا  سةةةير عليهةةةا وبنةةةى اسةةةتدعاها
  "الموريسةةةكي البشةةةير" شخصةةةية مةةة  وتماهيهةةةا سةةةفيان أبةةةي بةةةن كمعاويةةةة أخةةةر  شخصةةةيات

 :وضعهما لتشابه

 (.باتجاهه) باتجاهي عنقه معاوية بعدها لو  ثم »

 .عليهم الفقراء تحر  ألن  يشكون  األغنياء  ر أبا يا هاه -

 .  األموال تكديس عن أنهاهم -

                                                 
 .011    روايةال (1)

 موضوع له قيمة

 الموضوع )الحقيقة(                                 )دنيا زاد(ذات 

 المرسل )شهرزاد(
 المرسل إليه )شهريار (

 انفصال



 

 

 

 

  

 

- 78 - 

 ــــ األلف بعد السابعة الليلة فاجعة رواية في العجائبية الشخصية: الثاني الفصل

 تعالى  نعمته علينا أتنكر الناهي  اآلمر هو اهلل -

 اهلل سةةبيل فةةي ينفقةةون وال والفضةةة الةة هب يكتنةة ون والةة ين ﴿ سةةيد  يةةا تقةةول اآليةةة -
 .﴾أليم بع اب فبشرهم

 حكمهةةةا ويشةةةمل الرهبةةةان  مةةةن الكتةةةاب أهةةةل وأغنيةةةاء األحبةةةار فةةةي ن لةةةت اآليةةةة لكةةةن -
 .المسلمين

 .(1) « وفينا فيهم ن لت ال -

 وظيفةة دور بةأداء فيهةا السةرد يضةطل  -التاريخيةة– الشخصةيات هة ه مثةل توظيف إن
 لتوظيفةةه  المنسةةي دائةةرة مةةن إلخراجةةه رغبةةة والقةةومي  المحلةةي التةةرا  مةة  وتفاعليةةة إحيائيةةة
 فةةي الروايةةة فةةي وظهورهةةا الشخصةةيات هةة ه مثةةل توظيةةف فكةةان العصةةر  همةةوم مةة  ودمجةةه
 :هي أشكال ثال 

 فالفاجعةة الروائةي  السةرد سةيا  فةي الشخصةية اسةم  كر أ : باالسم االستدعاء. 1 »
 أبةةي بةةن معاويةةة الغفةةار    ر أبةةي كشخصةةية التاريخيةةة  الشخصةةيات بأسةةماء عجةةت روايةةة

 .  عفان بن عثمان سفيان 

 سةةةيما وال كثيةةرا  الشةةائعة الطريقةةةة وهةةي: التاريخيةةة الشخصةةةيات بةةأقوال االسةةتدعاء. 0
 واسةةةيني" روايةةةة فةةةي يظهةةةر مةةةا وهةةة ا القةةةراء  ثقافةةةة فةةةي كبيةةةرا حيةةة ا تحتةةةل التةةةي األقةةةوال تلةةة 

 ".الماية رمل" "األعرج

 .(2) «به اشتهرت فعل خالل من التاريخية الشخصية  كر أ : بالفعل االستدعاء.1

                                                 
 .05   األلف  بعد السابعة الليلة فاجعة األعرج  واسيني( 1)

 .115   العربية  الرواية في الترا  توظيف الوتار  ريا  محمد (2)
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 فيهةةا يتةةداخل التةةي الروايةةات أبةةر  مةةن" األلةةف بعةةد السةةابعة الليلةةة فاجعةةة" روايةةة تعتبةةر
 واألحةدا  للشخصةيات الكاتةب اسةتلهام خةالل مةن الروائةي القص  م  التاريخي القص 
 التسلسةةلي والسةةرد الماضةةوية التاريخيةةة الهيمنةةة فيةةه تراجعةةت ان يةةاحي تةةال  عبةةر التاريخيةةة
عةادة والتغييةر التحويةل إلةى األعةرج لجةأ فقةد » تخييلي  سرد مقامها ليقوم لألحدا   كتابةة وا 
دمةةةةةاج لألحةةةةةدا   التسلسةةةةةلي القالةةةةةب تكسةةةةةير طريةةةةة  عةةةةةن التةةةةةاري   الةةةةةراو   نظةةةةةر وجهةةةةةة وا 

عادة الماضوية  التاريخية الوقائ  واستحضار  وكة ا اإليديولوجيةة توجهاتةه لتناسب تركيبها وا 
 والغيةةةر المطلقةةةة واألمكنةةةة األ منةةةة علةةةى دالةةةة وأسةةةماء صةةةفت بتحميلهةةةا الشخصةةةيات تخييةةةل
 .(1) «محدودة

 مةةةن المحكيةةةة التاريخيةةةة القصةةة  إحةةةد  هةةةي" الغفةةةار   ر أبةةةا"و" معاويةةةة" قصةةةة إن
 القةارئ داعيةا الوراقةون  كتبةه عمةا ليفرقهةا كحكايةة الكاتب جعلها قد  "شهريار" إلى" دنيا اد"

" دنيةةةا اد" تحةةةاول التةةةي الحقيقةةةة عةةةن باحثةةةا الم يةةةف  التةةةاري  فةةةي الةةةتمعن إلةةةى خاللهةةةا مةةةن
 نلمةح وبهة ا -الفاجعةة– األلف بعد السابعة الليلة إثر على استجالءها" المورسكي البشير"و

 سةةةاد الةةة   والظلةةةم الفسةةةاد ضةةةد المناضةةةلة الشخصةةةية تلةةة " الغفةةةار   ر أبةةةي" شخصةةةية فةةةي
 . ال مان مر على والعربي اإلسالمي التاري 
 .سيد  يا المعنى استقام هك ا -» 

 .الرفيعة بنت رملة ابن يا ته   أنت -

 .  معها سقطنا الواو سقطت حين سيد  يا ال -

 الكافر  أيها تقول ما ا -

                                                 
 أطروحةة  (أنمو جا األعرج وواسيني وطار الطاهر روايات" الج ائرية  الرواية في السرد  المورو  منصور   نجو  (1)

    (0210-0211) باتنةةةة  لخضةةةر  الحةةةاج جامعةةةة وآدابهةةةا  العربيةةةة اللغةةةة قسةةةم الحةةةدي   األدب فةةةي العلةةةوم دكتةةةوراه
010. 
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 .حالال يصبح وأكلنا إلهيا  مبررا فقرنا يصبح تريدونه ال   المعنى به ا -

 .اهلل مال من هو الدنيا في ما كل  -
 .اهلل مال إلى حول عندما ُسر  المسلمين مال -
 .الفقير وأفقرتم الغني أغنيتم لقد -
 .(1) «.. الغفارية ابن يا صواب  تفقد بدأت -

 حةةين المةةتكلم ضةةمير باسةةتخدام الشخصةةية هاتةةه تقةةديم إلةةى" األعةةرج واسةةيني" عمةةد كمةةا
 مة  محنتةه  فةي لةه حةد  ومةا تجربتةه  مةن جة ء وسةرد حياتةه عةن" الغفار   ر أبو" يتحد 
 فةي المةتكلم ضةمير استخدام جاء وقد  "سفيان أبي بن معاوية"و  "عفان بن عثمان" الخيلفة
 مةةا فةإن لةة ا التجريبةي  الروائةةي السةرد ومبةةدأ متناسةبا " الغفةةار   ر أبةي" سةةقوط أحةدا  سةرد
 الجحةةةيم هةةة ا مةةةن ليلةةةة أول»  نفسةةةه الةةةراو  ويجهلةةةه غيةةةره  أحةةةد يعرفةةةه ال" الغفةةةار " يسةةةرد

 حتةةى تنحنةةي ظلةةت مغبةةرة نخلةةة بجةةوار الربةة ة  تةةل علةةى منصةةوب مهلهةةل خبةةاء فةةي قضةةيتها
 غطةةةةت التةةةةي القليلةةةةة الغيمةةةات  ر  وابنةةةةي عمةةةةارة وابنتةةةةي  وجتةةةي أنةةةةا آخةةةةر   عةةةةن ظللتنةةةي
 عةة اب مةةن أرحةةم الرمةةال مةةوت يكةةن لةةم وجوعةةا عطشةةا تمةةوت بةةدأت الرحلةةة طةةوال ر وسةةنا
 فقةط نتةوهم ابنتةي يةا المةاء نفة ...المعةر  إبطةه تحةت مةن خةرج ال   والحاكم الراب   الخليفة

 .(2) «محبيه عن يتخلى ال فاهلل عمارة  يا

 لتعيةد الحاضر  إلى الماضي من تسافر الروائية الشخصية من يجعل المتكلم فضمير
 تجةةاو ات مةن الحديثةة  الجملكيةات فةي يحةد  مةةا مة  يتطةاب  بمةا الماضةي أحةدا  صةياغة

                                                 
 .08   األلف  بعد السابعة الليلة فاجعة األعرج  واسيني( 1)

 .11    روايةال( 2)
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 الضةمير اسةتخدام"  ية د  بينمةا المستقبل  في سيحد  بما وتنبئ بالتهلكة ت د  وانحرافات
 .(1)"حاضر هو وما مضى ما بين الفصل إلى الغائب

 ثوريةة كشخصةية" الغفةار   ر أبةي" شخصةية أن إلى نخل  أن يمكن المقام ه ا وفي
 الحقيقةة وقةول دائمةا التحةرر وهو قيمة  ا موضوعا يحملها أن" واسيني" استطا  قد مأ ومة
 بهةةا اسةةتعان التةةي الشخصةةيات  مةةن وغيرهةةا" المورسةةكي البشةةير" شةةأن شةةأنها ت ييةةف دونمةةا
 البشةةةير" حةةةاول الةةة ين الكهةةةف أهةةةل رشةةةد  ابةةةن الحةةةالج  أمثةةةال الجملكيةةةات فةةةي رأيةةةه ليعةةة  

 .والتأسف األلم بنبرة حكايتهم يسرد أن" المورسكي

 

 

 وتجةاو  الواقة   اختةرا  في يكمن الرواية في العجائبي الجانب إن القول  يمكن وعليه
 أرقةةى مةةن يعةةد الةة   الروائةةي العمةةل يشةةغل مفصةةليا ومحةةورا صةةميميا عنصةةرا يعةةد حةةدوده 
 التةةةرا   و         بالماضةةةي ارتباطةةةه خةةةالل مةةةن التجريبيةةةة التجاو يةةةة الن عةةةة تلةةة  تجليةةةات

 .الجمالية الفنية الوظيفة جانب إلى باالنتماء اعت ا ية وظيفة يضفي ما وه ا

 التةي الظواهر إبر  من الروائي ال من عنصر يعتبر العجائبية الشخصيات جانب إلى
 تجلةت تجاو يةة  مفةاهيم إلةى لهةا التقليةد  المفهةوم اخترا  خالل من التجريبية الرواية تبنتها
 فةةي سةةنحاول األسةةاس هةة ا ومةةن" جينةةات جيةةرار: "أبةةر هم النقةةاد مةةن مجموعةةة عطةةاءات فةةي

 روايتةه  مةن بنةاء فةي" األعةرج واسةيني" عليهةا اشةتغل التةي اآلليات تل  إبرا  الثال  الفصل
 .ال منية المفارقة تقنية خالل من

                                                 
 .55   الجديدة  الرواية في بحو  بوتور  ميشال( 1)

 شخصيات ثورية البشير المورسكي

 الحالج

 ابن رشد

 أبي ذر الغفاري

 أهل الكهف
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ماااا  ال مف ااامن الااا مل الاااسل ،اااال ال ارياااالف مامااااب ن براااا  اليااافر  ااا  ربا،ااا  ، ااا ر 
بتل اااا  ااا  ماااا  الرمااااا  لااا ل ا الفاااا ف رنااان تل ال ثاااارال ارماااا    ات اااام    التااا  االميااااب

علااا  ، االس الياا مل   اإل ا،اا  مرتاا  الي،اةااا ف  اا  بااال تل الاا مل  مف اامن لااامل   ام اال 
    » عال ممففا  مال الا مل فاا  : تمنيايالا  تة،ار عل الميلا.  مل ا  ع،ار تخصمصا م 

عار.  معاا ما ايار  علا   تا  إبا  هالا اليا،الف  اتعلا   مما هام الا مل ع عاا ما   ايار  
 (1) «  تعر. لا ا آالاك  إاا 

عاال ماهاتاا  لايااي ،اللاا   ال ااالف  اإل ا،اا  تلمهاالا مااا اة ااة ب ا اا  المصاايل ف  اا  
ر،اتااااا للااا ملف  اة ايااا  علاااااا ياااما   تلااا ال امعلاااا   ر،اتااااا للباااااي تةاااا ل  ااا  لااا ل مااال 

مال خا ل ي،اةا  الم اال التا  تتساار ،فةال  تمري البااتاا ف ف مللك مل خ ل ال م  ألخاص
 الفصمل مالياماي 

 ال بااايف  إياار    تلك الماا ي المةاماا  الم ار ي التا  اتلا ل ما اا » ال مل هم: إلل
ف (2) «مخ،اااار  اااال  ةاااالف م اااال بر     لااااللك م اااا  مف اااامن الاااا مل  اااا   اااال الفلياااافاي ت را،ااااا

 ال:فيم إلىم،تمةااا    ال مل ا  س اا ين 

مال خا ل تةاف، اا لتريان لااا الما ا ف  األااان مل ي،اة   ا اا  : مت يا س  -
 مالبا ر مالميت ،ل 

اظ اار ماال  اإلبياااة ماال افياا : مات ياا  ماال خاا ل مااا الااةر ،اا ف مهاالا  -
  ااام  مااال ا اااة  الم،ااا ا مخالفاااا ،ااا  الااا مل الي،اةااا ف  » اإل، اعاااا  ا اتا اااايخااا ل 

 (3) «اللي   اخرج عل تلك الخيا  المة م ي 

                                                 
ف ص 1991ف 1ياةا  ا ياالف تبلاال الخياار الرما ا ف الا مل اليار ف الت، اارف المر ا  الث اا   الةر،ا ف المساررف ي  (1)

11  

  17ف ص1001 ل.ف مع،  ال ا ر ،ل يالنف م مااي الاص ال صص  ال  ا ريف مالمراي اتبا  ال تار الةررف   (2)

  11ف ص افي المر ع   (3)



 الفصل الثالث:
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 السردية: الدراسات في الزمن مفهومأوال: 

  ال مل مال الةااصار التا  ترت ا  علا اا الرمااا ف إل ا امن ،مظافا  باماا  مال خا ل ةا
بر اتا   ا  اللخصاااايف  ا  باال تل  مر الاا مل  ا  الرمااا  الت لا ااا    اتةا   التمظااا. 

تا  تةتما  ت ماي ت را،اا   ا  الي،اة  ل ف على نرار  مرس    الرماا  الب اثاا  المةاصاري ال
التةاماال مااع الاا مل  اااااف  ماال ا اامن ،ت لااان إاااا  ،لاامريف  »،اااا  الاااص الرما اا ف  أ اابى:

معلااى ال ااارا مباملاا  خلاا. ااياا ان ،ااال ال يااع المتااااثري هاااا مهااااكف م مااا ا اال ب اان هاالس 
 (1) «ال يع

ها  اا  الرماااا  معلااا   ااالملمج  اخاال الاا مل الرما اا  لاان اةاا  ،تلااك ال،ياااي  التاا  ع اا اا
ال اخلاااا ف متااا اخل  األ ماااا  الرمااااا  الب اثااا  ترت ااا  علاااى  ااا ل  » الت لا اااا ف ،ااال ممااال ثمااا 

ف م،التااااال  لاااان تةاااا  ا اات ااااا مباااا  يف م،اات ااااا مسل اااا  ماآلتاااا  اآلااااا ماافتاب ااااا علااااى  ت،ةا هااااا
الرمااااا  ممفا ة اااا  ،أبااا اثل الرما ااا  المةاصااار ات عااار ف مللاااك أل(2) « الرمااااا  الت لا اااا 

ل اتبا ث أبااث ا لار الترتاار ال رماملام  ف  ا تخار  إلاىلامهن ال اارا تم لاا لا  مال  تاري 
اف اا   »مااث  عاال عماال تم باا ث مياات ،ل ف مهاالا مااا اةاار. ،ال،اااا  المتلااظ  للاا مل باااث:

فارا ي ثاااا ف ت ةلا   إلاىال ارا يف مر،ماا ابتااج  تثااا المتل   ال ا ري علاى  ماع خاامي الااص 
 (3) «لس الخامي ماي  ا فا را على ايت ماا ه

،للك ال ف  ال ما  مل ت،ر  يماي الرمااا  الت را،اا ف ألا اا تةتما  الت يااع معا ن  ا س 
 »آخاار عاال يرااا. اإللاااري ال ماااا  ل االا ال فاا  إلااى ا ياات رارف مففاا  األباا اث ماال مم ااما 

                                                 
ف ص 1001ف  امةا  مبما  خا ارف ،ياا ريف اإلاياااا ف م لا  الةلامن الف ار ماأل ررا،ا  ليار ف مف امن الا مل  اا    (1)

141  

ف 1004ف 1م ا بيل فصراميف ال مل  ا  الرمااا  الةر،اا ف الم،ييا  الةر،اا  لل راياايف مالالار ف ل،ااالف ،اارميف ي  (2)
  11ص

  111المر ع اليا،.ف ص   (3)



 الفصل الثالث:
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بااث ،باث ابامل ال اتر اللةر ،األ ماا  م،التتاا،ع ال ماا  مالماي ا  ألبا اث ال صا  مال 
 (1) «الت  ان مالتأخار

صااة،اف  اخلاا.  تماارا لألباا اثالفااا  علااى ال اارا  ممااا ا ةاال   اان المتل اا   التااأثارمهاالا 
 عاصر التلما. الااتج مل التةامل الفا  مع ال مل 

 الزمن السردي: أقسام ثانيا:

م،باث الا مل  ا   راياات ن اليار ا   ت ر اماالالال  األما الاة  الل  اامل الارمة مال 
،الب ث ماللخصااي  اإلبياةهلا الم مل    الميار الير ي لل صف   م اةم.  ا ألهم

 »ل   المتل  ف  ةا ي اما  ال،ابثمل    الير ااي ال،ااما     الب   ،ال مياتماال للا مل 
المرماا   ا  ال صا ف  ل ال فصا  ، ااا  ما ااا ف م مال  األبا اث مل ال ص  مهم  مل مفما 

مااال خ لااا  الياااار  ال صااا  م  ا ااامل ،ال ااارمري ميا، اااا لااا مل الياار  هااام الااا مل الااالي ا ااا ن 
 (2) «ال ص 

هما  مل المتل الب اا  ف م مال  الير يامعال مل ال مل    الةمل  نتمام، لا ا مل 
ت  المفاا ع متيليال  م ا. أاليا،،ا   تا لم،ا ت األمل،باث اخ ع الير     ال مل  »ف الب  

ي،اةااااا  ااا  الااا مل  األبااا اثمايااا. ترتاااار  اظاااان خااااص مم يااارا ل عت،ااااراي ال مااااا   مل
 (3) «الثاا 

                                                 
ص   ف1911ف الا ار الةر،اا  لل تاارف تاماةف المةاصاريع،ا  الصام   ااا ف مف امن الا مل م  لتا   ا  الرمااا  الةر،اا    (1)

01  

ف 1مبماا  ،اامع يف تبلااال الاااص الياار يف ت اااااي ممفاااهانف الاا ار الةر،ااا  للةلاامن االاارملف مالاامراي ا خاات .ف ي  (2)
  11ف ص 1001ل،االف المسررف 

  101بير ،براميف ،اا  الل ل الرما  ف ص   (3)
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الا ااااا  م ااا. الترتاااار  إلاااى ااا  فصااا  ماااا تااارم  مااال ال، ااااا   تبااا اثا إللا تر ااااا   اااإلا
 الي،اة  لل مل  يت مل على هلا الل ل: 

  8ب ث            8ب ث           1ب ث 

 :آلت العلى لا ل  الترتار  تأت تما     مل الير  ف  

  8ب ث            1ب ث           8ب ث 

 اآلت :الل ل  إلىتم 

  1ب ث            8ب ث            8ب ث

 إلعاا يمابتماا ي متةا  ي  إم اااااي مل اليار  اتاا  للرما ا   »ل:إمما  ام ل ال مل 

 (1) « تا،  ال ص ف للك تل ال ص  الماب ي ام ل تل ترم  ،ير. متة  ي ممختلف 

 مال ال صا  م مال  »  ااال الارمةف   ا  ماا  تام رم. ،اال ماا ياماسمعلى نرار اللا

تم ااا   ألاااا  اخلاااا  بيااار تااام رم.ف  ت ماااا هااا   األ ماااا ف مهااالس (2) «ال تا،ااا  م مااال ال ااارا ي

 ا مل ال صا  هام الا مل الخااص ،الةاالن  »ال اخلاا   األ ماا خار ا ف  اما  ،اال هالس  ت ما 

تي للاااك  ؛ت،ي ،ةملاااا  الاااتلفظف ثااان  مااال ال ااارا يف م مااال ال تا،ااا  تم اليااار  مهااام المااار التخالااا 

 (3) «ال مل ال رمري ل را ي الاص

                                                 
  11مبم  ،مع يف تبلال الاص الير يف ص   (1)

  41ف صيةا  ا يالف اافتا  الاص الرما    (2)

  114ص فبيل ،براميف ،اا  الل ل الرما    (3)
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تم     ماال ال اتار تي المربلا  الث ا ااا   » الخار اا    اا  بيار تام رم. األ ماا  تماا
الم،لاا.ف م ماال ال ااارا مهاام المياا،مل عاال التفياااراي  إلا اااالتمثالااا  التاا  ااتماا   األاظماا 
 (1) «  ماظ ر    ع ف  التخاال ،المافعال مل التاراخ متخاراال  ا ي 

 إلااىإل هاالا الت يااان الاالي تتااى ،اا  تاام رم. للاا مل اياا ل اهتمامااا ا اارر هاالا الت يااان 
ف  مااا اتصاامرس ال اتاار  اا   مااا  الث ااا   اختلاا. عمااا « ماال ال اتاار م ماال ال ااارا »الف اان 

 إفباان،التاال  اتصمرس ال ارا مهم ا رت الاص     ما  الث اا   المختلا. عال  مال ال اتار م 
 الاص  إاتاجال ارا    عملا  

يااا،. لااا،ة   آخااارف هاااااك ت ياااان "تااام رم. "فااار ،ااا ت ااااار هااالا الت ياااان الااالي  إلاااى
 ااا  مياااار الخياااار  ت ماااا ث ثااا   "،متااامر"ف بااااث افتااار  إفامتااا ال ارياااال  ااا  ب ااال الرمااااا  

 (2) « مل المسامري م مل ال تا،  م مل ال را ي »الرما   مه  :

ل االة ااا  ماال ال ارياا تفاماا لت ياااماي الث ثااا  للاا ملف هااااك ت يااان ثاااا   هاالس ا متمااان
مناااارهن ممااال ات  اااما ابااام المماريااا  الا  اااا   " ااااارج م اااال را اااار م"الاافااا   تمثاااالل االساار،ا

امااا  ،ااال  ماال الياار  م ماال ال صاا ف ما اا،ي ما  "  اامل را ااار م"ل  اااا الرماااا  ال  ااا يف 
 مال ال صا ف  اآلخارب هما  مل الير  م   تاي ل     »مةا مل خ ل مبمراال متما اال
 (3) «الة فاي الت  تتن ،ال المبمرال ألاماامااظر مل خ ل ع ي امالج 

مااال الا اااا  فااا  تاااااملما  رة الااا مل  اماااا اخاااص لااا. الا ااا  الةر،ااا ف   ااا  ا ااا  رهيااا تماااا
لرما اااا  تاظااااارا مممارياااا ف ملةاااال ت،اااار  هاااا،   الاافاااا ي اماااااى الةااااا ف التاااا  فياااامي الاااا مل ا

متيلياال اف م ماال  لألباا اثلتتااا،ع الماي اا  ل ماال ال صاا  الاالي اخ ااع  » إلااىال صصاا  
                                                 

  114المر ع اليا،.ف ص  (1)

  110مالال ،متمرف ،بمث    الرماا  ال  ا يف ص   (2)

  11ص  يةا  ا يالف تبلال الخيار الرما  ف  (3)
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خر أ اا  تةاملاا  مااع الاا ملف ،باااث ا اا ن مااا لأل ااارالياار  الاالي اةتماا  علااى الت عاار الفااا  
 (1) «   اظان ال مل

ماخلاااص مااال  ااال هااالا تل اللااا،   ال مااااا   ااا  اليااار  الرما ااا  تم ال صصااا  مت اخلااا  
لا   اا  اصااةر   م ااا ماال باااث الت يااان الثاااا    اا  م ا،اال الت يااان الث ثاا ممتلااة،  ل ر   ما 
الاالي  األماارا باان المتل اا   اا  الةملااا  الياار ا  ماال خاا ل  ماال ال اارا يف  األخااار ااال هاالا 

صااار.  مر الااا مل الماااامي ،ااا ف مهااام الا ااام  ،م مااا   اخااال الااااص اليااار ي مهااا  تب اااا  
  األب اث

 اااا   األايااااررم.  ماااال الخيااااار م ماااال ال صاااا  مت، ااااى الثاا ااااا  التاااا   ااااا  ، ااااا تاااام 
 الير  مام ل تب ا ها    تي اص رما   م ما  ال امع   صارمري

 ااا   تا،ااا  " خياااار الب ااااا "ف الااالي اةااا  تهااان  رايااا   ااا  الااا مل  " اااارار  ااااااي" تماااا
متي،ا اتاا  علااى رماااا  " ال،بااث عاال الاا مل ال ااا ع" لماريااال ،رميااتا التاا  اةت،رهااا رماااا  

عال  مم بظاتا  "تام رم."  مال معا  خااص ،اال ملف م ا اا ات،ااى تةرافااي  مل لما تبملا
ايااتخ ن مصاايل   " ااارار  اااااي"ف مل اال الخيااارالة فاااي التاا  تاار،ي  ماال ال صاا  ،اا مل 

 الب اااا  م يمعاا   ماااا  ماارتالف   ااااك  ماال اللاا   الماارمي  » ماال ال صاا  م ماال الب اا  
 (2) «م مل الب اا 

فيااامال  مااال ال صااا  م مااال الب ااا   إلاااى  فيااان الااا مل فااا " اااارار  ااااااي"م، ااالا ا ااامل 
ل ع فااي ثا ث تةمال علاى ايات    م ما  الا مل الرما ا   ا  رمااا  ال ال يمامار،ي هل

 مالتماتر  مال اممم  لألب اثما مه  : الترتار ال ما  
                                                 

  131 صف 1917ف 3ال  ا يف ،ارميف ي اآل ا.اماى الةا ف    مةر   الاصف مالمراي  ار    (1)

ف 1003ف 3ف مالامراي ا خاات .ف يمآخارمل اارار  اااايف خياار الب ااا  ،باث  ا  المااا جف تار: مبما  مةتصان  (2)
  47ص 
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ميااام. اتيااار.  ااا  ،بثااااا هااالا إلاااى ع فااا  الترتاااار ال ماااا  لألبااا اث تم ماااا اةااار. 
 ا ةاا  اللالاا  اليااا،ة  ،ةاا  " -"ماياااا  األعاارج"ااا ف مللااك ،مااا اااياار رماااا  ،المفارفاااي ال ما

باث ا  ن الرما      رماات  اصا ا من على ا يتسرا. ال ما  الفةل  اللي اظ ار -"األل.
 لااااا ماااامب  ،ااا  الةاااامالف إل تاااتن مةظااان تفاصاااال الب ااااا   اخااال  ا اااري  مااااا  تياااةى  لااااا 

تفاصاااال الب ااااا   اخااال  ا اااري  مااااا  تياااةى إلاااى  يااار ماااامب  ،ااا  الةاااامالف إل تاااتن مةظااان 
 خاصا  ال مل مل خ ل الةم ي إلى تفاصال متيرار تةم  إلى الما   ال،ةا  

م، اااالا ياااام. ت تصاااار  رايااااتاا للاااا مل علااااى عاصاااار المفارفاااااي ال ماااااا   اااا  الرماااااا  
هالس الت را،ا  مال،بث مل خ ل ا عل تلا ل  ما    ا  ل ل مةمارا  ال مل الير ي  ا  

 الرماا  

 تقنيات المفارقة الزمنية:ثالثا: 

ممل المةتلر تل اةثر على يار  خاال  »ال مل عاصر م ن    ال،اا  الير ي للرماا :
لاماال الاا ملف  الساا   تلاف اار  اا   ماال خااال ماال الياار ف  اا  ام اال  تلا ترا ااا   ااا  لاااا ما 

لااالي ام ااا   ااا  الااا مل مااال اليااار    اااال مل هااام الااالي ام ااا   ااا  اليااار  ملااااة اليااار  هااام ا
 (1) «ال مل

الااا مل هااام الااالي اااااظن عملاااا  اليااار ف  تب اااى ال صااا   ااا   مااال  لإ إللام ااال ال ااامل 
المم ام ي  اخال  األب اثبا ر تم ميت ،لف مبا ظا على ترتار متيليل  تممةال ما  

اااارنن علاااى  إللل اتااار  ااا   ااال الباااا يف  اتاااأتى   األمااارخياااار ال صااا ف ل ااال مثااال هااالا 
 ا  متااري الا ملف  مخلخلا  األبا اثف  اب ث تل،ل،ا  ا  ترتاار األب اث    مالتأخارالت  ان 

                                                 
  111الل ل الرما  ف ص بيل ،براميف ،اا   (1)
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مفارفاا   ماال الياار  مااع "" Anachronie Narrativeمهاام مااا اياامى ،المفارفاا  الياار ا  " 
 (1)  مل ال ص "

 (2) مف  بامل بما  لبما اا  تل ام   هلس المفارف  مل خ ل الخياي  التالا :

 ت         ر         ج                                        

 

 

           ج           ر          ت                            

هااالا الت عااار ،الاظاااان ال ماااا  الااالي اخل ااا  ال اتااار لااا  نااااااي  ااااا  م مالاااا   ااا   لإ
بر ا  ال ص ف     ا،ت ا الرامي الير  ،ل ل ايا،.  مال ال صا ف مل ال ال ارمري ت ت اا ا 

لاةاام   »   ما ااا  ا يااع الاارامي الياار   ،أباا اثالتاال ار  تمال تا،اا ف  ياار ثسااري  اا  الاااص 
ياااا،    ااا  ترتاااار  مااال اليااار  عااال م اا اااا الي،اةااا   ااا   مااال ال صااا      تاااأت مفاااا ع  إلاااى

مفاااا ع ف،اااال تمال  إلاااى ااا  الياااار  ،بااااث اتةااار. ال اااارا  األبااا اثايااات،ا.  إم اااااا مهاااااك 
 (3) «ص ب مث ا الي،اة  ل مل ال 

األباا اث ف،اال تمال   الاالي هاام ياار  Prolepseمااا تل ت اامل اياات،افا إإل هاالس المفارفاا  
ماةاا  تال ر با ث ياا،. عال البا ث الالي  Analepseل ت مل اياتر اعا تما ا  مفمع اف م 

ف ،مةاااى هاتااال البر تااال تمااث ل مفارفاا  ياار ا  تمااا  الرماااا  بامات ااا م را ت اااف (4) ىاب اا
                                                 

  13ف صاأل ، بما  لبما اا ف ،اا  الاص الير ي مل ماظمر الا     (1)

  14ص  المر ع افي ف  (2)

  ل ف صالمر ع افي   (3)

  11ااظر:يةا  ا يالف تبلال الخيار الرما   ) ال مل ف الير ف الت، ار(فص   (4)

  مل الير 

  مل ال ص 
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للمفارفاااا  ال ماااااا  تل تاااالهر  اااا  » ات صاااا س الرما اااا ف م،ااااللك ام اااال متخلاااا. ،اااااا ا رما اااااا 
تي عااال لبظااا   ؛الما ااا  تم  ااا  الميااات ،لف ،ةاااا ا  ثاااارا تم فلاااا  عااال اللبظااا  البا اااري

 (1) «ال ص  الت  تتمف.  ا ا الب اا  لتخل  الم ال للمفارف  ال ماا 

فاا  الياار ا  ماال م،اااااي هاالس المفار  ألامااايا اا ن تفصااا   تلم اا  ،بثاااا هاالا يااابامل 
خ ل بر ت  ا يت،ا. ما يتر ااف مللك مل خ ل امالج مختاري مال رمااا   ا ةا  اللالا  

  األل.اليا،ة  ،ة  

 :Analepseاالسترجاع: ) االستذكار(  -1

الخصمصاااااي الت لا اااا   إبااا  ا ياااتل ار خاصاااا  ب ا اااا ف مهااا   تمتر اا اةاا  ا يااا
باث تة  ملبم  هممارمة مل ،اال الاصامص التا  الأ مع الم بن ال  ام   األ ، للير  

الرما اا   األعماالمال خصمصاااي  تصا،بي تل إلاىف متيامري (2)يسي علا اا هالس الت ااا 
 الب اث  بتى تب . السر  الفا  مال مال     المفي افي  

 إلااىف مال اةاام  ال ااص األملاتاارك الاارامي ميااتم   »ماتةاار. علااى ا يااتر اا عااا ما:
 (3) « ا  لارما ا    لبظ   ب   لب مث االما األب اث،ة  

 ال اتر مل خ ل ت اا  ا يتر اا اتمف. عال متا،ةا  الايااج ال صصا   ا  با ار 
 إلااىمااا ت ماال ايااتر اع  عااا  ماال   ااا   إلابتااى  تباا اثاالاامرا  ميااتر ةا  إلااىالياار  لاةاام  

ال ااااة  الاا ل  اال ايااتر اا »ميااارها الياار ي  إلتمااانالمافةاا   اا  با اار الياار   األباا اث

                                                 
  79 ارار  ااايف خيار الب اا ف ص   (1)

  111،براميف ،اا  الل ل الرما  ف صبيل   (2)

ف 8999ف 98عا  يا ا فاينف م ل  اآل ارف  امة  ماتمري فياياا ف الةا    ف ،اا  ال مل الرما  ف تمبم  الةا  تامر   (3)
  889ص
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 اا  للااك الاااما ماال التر ااار  لألملااىالب اااا  التاا  تااا رج  ا ااا ب اااا  ثااااا   مااااا تا،ةاا   إلااى
 (1) «الير ي   

ا امن لما اا  الخااص  ا  الرمااا ف مابالااا  اياتل اراالما   تل ل  إلى ل عم ي  إل
 ياار  إلااىيااا،   علااى الا ياا  التاا  مصاالت ا ال صاا   ال ااأ اليااار   تباا اثماال خ لاا  علااى 

لا   اماللخصاااي مما ،األبا اثتتةلا.  متيارارتفاصاال  إلاىيا  الا مل مال خا ل الةام ي خ
صاال  ،ااالمافع تي  ماال الب اااا  مال صاا ف  اا  ام اال اعت،ااار هاالس الةاام ي م اار  عملااا   ماااا  

ت ل.     مهرها عل معا  الالاي ،اال مل  ا   ام  ت ر،ا  البا ار ال  اا ي  إاما »  ي:
 اإلاياال  ا ي اتا   لمرمر ال مل  إل ر،اا   مت،ةا  لم ي ف باث تتخل المفا ع الما ا  م

،ف اال مرمرهااا ع،اار ،مت اا   التسااارايللباا ث الما اا   اا  مفااي  باا. تتةاار  ل ثااار ماال 
 ألباا اث اإلايااالالة الف  بر اا  الا مل ممااا تب ثاا  مال تساااراي  يا ا  مافيااا  ت ةاال ر،اا  

 (2) «م ي تتسار مع تسار مةيااي البا ر متيمرس

 ا   مال  ألا ايتر اعاي تمثل ،،ياي  لرخا    الخي ال ما  للرماا  اظرا مت، ى ا 
لاةام   األملياتم  ال اص    البا ر عل يرا. الرامي اللي اترك م إ را  الما   مفع 

الما ااا  مارما ااا  اا  لبظاا   ب اا  لباا مث اف م اا  هاالا الم ااان ا اار  األباا اث،ةاا   إلااى
ااي مختلف  ممتفامت  مال ماا  ،ةاا  مفراارف هلا الما   اتما  ،ميتم  تلاايى  تلعلااا 

 مل ا يتر اا  تامااممل للك الأي ع ي 

 ه :ث ث   تاماااتف. ال،ابثمل على تل ا يتر اا 
 ايتر اا  اخل   -»

 خار   ايتر اا -
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 (1) «ايتر اا م   -

ياااةا  "تت اااايع مت يااااماي الاافااا   "ياااا ا فايااان" إلا اااا تلااااريهااالس الت يااااماي التااا   لإ
المت املا   الث ثا ف   ا  م ا ااس اةتما  الت يااماي " اارار  ااااي"المايل. مل اظراا   "ا يال

  ةل ل لس الت ياماي  رمعا تتمل  ما ا   إاما تخر ت ياماي  إلا املن ا . 

 تباا اثعااا ما ا اامل الاا مل الاالي ت ااري  ااا   »ا يااتر اا الخااار    إلااىال ااا ال اتاار 
لاا اخل  مااع الرماااااي لاي التاارا ن ال مااا ف باااث ا اإلر ااااالرماااا   ااا ا  اا  بااال اتااياار 

الةام ي  تم      الرمااا  لات اا  تبا اثماللخصااي ماص،  ايتر اا ،ةا   األب اثتتة   
اتااياار مااع مثاال هاالس الرماااااي لاي  تمااراتاااراب ،ةاا  اللخصااااي ماال  اخاال الرماااا   إلااى

ج ،ااااال الااااامعال هاااام الاااالي اماااا  »ا يااااتر اا الم  اااا   تلف  اااا  بااااال (2) «التاااارا ن ال مااااا 
 (3) «اليا، ال

فاااااة  ماااا  متةلااا.  إلاااىا ياااتر اا ت ااااا   ماااااا ف ماااا ان ا ااا .  لإمخ صااا  ال ااامل 
 اا  ال صاا ف م، االا ياام. ابااامل  اا  هاالا ال اا   اياات    ،ةاا  مظاااهر  األباا اث،اظااان 

ف مالتااا  تةااا  رمااااا   مااااا  ،امتااااا  األلااا.الياااا،ة  ،ةااا   اللالااا ا ياااتر اا  ااا  رمااااا   ا ةااا  
مااا  ،ةاااا  مناااا،ر  إلاااىفااا مااال الةااامال مماااا ابملااا  ماال    ي ممةاااال ت فاا  ،اااال مل ااي 

 لال  ملال   تل.اي،       ا اي ميبر 

 :األلفتمظهرات االسترجاع في رواية فاجعة الليلة السابعة بعد  -

                                                 
  71ينف ،اا  الرماا ف صيا ا فا  (1)

  171مبم  الةا  تامرا ف ،اا  ال مل الرما  ف ص  (2)

  40يا ا فاينف ،اا  الرماا ف ص  (3)
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 اا  الرماااا   مرس الم اان  اا  ال لاا. عاال  -ا يااتر اا –مفاا  اتااا  الاا مل ا يااتل اري 
اةياا  صامري عاال مافة ااا  اا   تممالباا ث الاالي تتمبامر بملاا  الرماااا ف  اللخصاااي مالبااا 

مااالا بال ل ااف ممااالا  تا ااالا مل الما ا ف مباا اا ام اال تل اةر  اا مةر ا   فا اا ف ماةار. 
  اآللتسار  ا ا مماه  بال ا 

 -التاا  ت،ااا  مافلااااس ف مااع الةلاان تل مةظاان الاااص األيااالارميااابامل التمثااال ،اا،ة  
 مل ا يتر اا  -األل.ل  اليا،ة  ،ة  رماا   ا ة  اللا

 ميااتر ةالالاا  ملالاا   تلاا. تباا اثرمااتاا  ماال  تباا اث اا  ياار   األعاارجاايلاا. ماياااا  
 ،للك ما ب ث    تلك اللال  اليا،ة  فا  :

ف م  بتاى اليا،ة  ايتمري  ماا لن ايتيع تب ا س بتاى علماا  الخاي مالرمال   اللال »
 (1) «الم  مري ما ص ا.ار بال تفا  متم  اللمايئ الا من مال،ب تيراراللال عر ما 

ف األلا.تسااار ماا با ث  ا  اللالا  الياا،ة  ،ةا   إلاى  ال اتار ما ف  هلا ا يتر اا اة
مال تسااار للب ا ا  مال  لالا  ملالا  تلا.ميتمباا للك مل الما   ال،ةا  مل ما ب ث  ا   

  -الرماا  -   الفا ة ف،ل ل ر ا ف مهم ما باملي  ااا  ا  ير س للب ان ل راار 

 ماااا ايااات عى الة اااا  مااال  األبااا اثفر مااال ثاااا ماااع   إلاااىالم،لااا.  ااا  رمااتااا   تلاااار
الما اا  مالبا اار مالمياات ،ل الت ااى ،الة ااا   ت مااا تا لاا   اا   متثاااا اللخصااااي التاراخااا ف 

التا   اري  ا اا  األم اا مل اللخمص اللال ارت  ي علا ن اللا ريف مبان بامل الة اا  مال 
  اثاألب 
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لا ا ياتر اا  إلاىال مل    هلس الرماا ف ا ا س مراااك  اال  ،.ف اراام  مماا  إلىاظراا  ما 
 ا ةاااا  اللالاااا  اليااااا،ة  ،ةاااا  » الخااااار  ف  ات لااااى لاااااا الما اااا  ال اااارال ماااال خاااا ل الةااااامال

 ،ااألمةف  الةا   يا،ة  فا  ارما  لةا   يااماي الثامري ال  ا راا  التا  الاتةلي ااراا اا «األل.
لالا  ملالا   لا.ت مال  إلاىالما   ال،ةاا   إلىل اللا ري تةم  ،اا إ لم  اللاال    تماال رارف 

م اااا لخصااات اف لا ر ا   ألهانالت  ايتم  ال اتر ما ا مةمارا  ،اا  الاص ماع اياتر اا 
 تلماايالاارامي الالي ياارمي المفاا ع مالفما اع التا     اااا  امالباا ن لا راار   ااع  مال    ا

 مااال يااا مي  إلاااىاليااياااا ف  األبااا ارعصااار ظ ااامر  األماااميالةصااار  الةر،اااا  ماااال ،األمااا 
ا ا  ،ااااااي اليااياااااا  مالثااااامراي  إلاااااىميااااار  الممريااااا اال مااااال نراايااااا ف مصااااام   األااااا لة

الةلاااارا  الياااام ا   اااا  ال  ا اااارف ممااااا  تباااا اثالتبرارااااا   اااا  ال،لاااا ال الةر،ااااا  مةر ااااا علااااى 
 ااا   األعااارجمايااااا   تيااا ي ا ياااتر اع  صااااب، ا مااال  اااتل مخ  ااااي   ااال هااالا الااا مل 

مرماهااا    ااااا  اب اااا  الممرياا   رمت ااا »ال،لااار الممرياا    امااملج ل االا الاا مل   لخصااا
ال ااماا   علاا  ا الرعاااي  تاااانعلااى لااا ل   األيااما. ثااارمل  رياام ا ال مالاامل  اا   تااااةف،ل ااا 

فا. مرممها ،ميب  ب ل مباالف ا،ت  ي ليماع ا الايا   اخل ال صر مخار ا   الا مل تم 
 (1) « ال مل الصةر تت،ع م مب  ممةر ت ا آخر مل  لا، تمع ا اا  الب اا  

 تةار. ااا تااي »ال ارل الةلارال  إلاىنااا  مصامل   إلاىثن ماصل يار  مياارس ال ماا  
 الامن  مة   لتيا ي 

 ،أي تاراب ابل عع -
  98/98/1828اتظر ماك هلا الي،ال ت  اي -

   ن  ا ا ععتلن  -
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تةام   ا  الاامن الياا،عف مبتاى ال مةا   تل اا يا ي م ا ر علااك تاي -
،، اااا  الياا،ي ماال اللاا ر  ا،اا ت األمل اا  ت ماماااا الخاااص هاا  الااامن اليااا،عف الااامن 

 (1) « األملالف هلا ال  ن م مل     تر الثمااالاليا،ع مل اليا  اليا،ة  ،ة  

مللااك  - الةلاارا  الياام ا -اةت،اار هاالا التاااراب تاااراب الااتةال اااارال الفتااا   اا  ال  ا اار
التاا  ميااي الاا،    اا  تلااك  ا فتصااا ا  األ ماا ماال خاا ل التةاا   الب ،اا  ماليااياا ف م االا 

 »    الفتااريف مالتاا   اماااي  اا  الرماااا  خاارمج ال،لااار الممرياا   ماال ال  اا. الاالي  ااال  ااا 
التا  تلاي ب،يا  مهان اياألماا  عال الصاساري مال ،ااري    م ا  الاامن  تااانظلما يامال اليات  

)  اااااما  ااا  ال، ااااا  يااات ( ،ةااا  تل فاااا ما  ،ات ااااس  متا ااالما الملثمااامل اليااا،ة   الياااا،ع  اااا 
عاا  ال ارمريف فاالما  إ   ااا،   تلافاا ل،اا  تثرهنال  . ميل،ما ما  الامنف  ااما ا رمل    
 (2) «ان مبال تيتا ظ يت  س عا  ال،ار ااتظرك

مااااع  األبر ،اااا اااا  هاااالا الم يااااع البااااظ تل ال اتاااار فاااا  تااااااص مااااع اااااص فرآااااا ف تم  
ال  اا. ال اا،مل  تهاالالتاا   ةلااي  ماألباا اثتهاال ال  اا. ميااتمباا تلااك الظاارم.  تصاابار

ا بتماا  ،اال  . م، الا ا امل  إلاى "،ال،لار الممري  "ال  .ف ه  افي ا الت    ةي  إلى
،ة ااا ا  األ مااا ايااتر اا خاااار   بااامل مااال خ لاا  ت صاااار الميااا اي مر،اااي  إ ا ال اتاار 

متلااك اللخصااااي ماال هاالس الب اااا  لاصاا،س ا علااى  اا رال   اثاألباا،اا،ة  ميااتر ةا تلااك 
 الفر مة المف م  

 ما تب ر    الاص ا يتر اعاي اليراة  مالمختصريف باث اةم  ، اا ال اتار إلاى 
ف "،اااااالب ج"ف مااااارمرا "ت،ااااا  لر السفااااااري"للب ااااان مخ  ااااا  ماااااع  "مةاماااااا "الما ااااا   ايااااات ن 

   اا   "ت،ام ع،ا  ام مبما  الصاسار"ل فا م ا ف مي مي األا لةف ،ةا  ت"ا،ل رل "ف "الي،ري"
                                                 

  11ف صاألل.اليا،ة  ،ة   ماياا  األعرجف  ا ة  اللال   (1)
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بااال » األرنااما  لتصاا،  األااا لة مرثااا  الةاارر ال ااا ة   " ر اااااا "م "إلااا ا،ا  ال لااتالا "
ايتا ظاا لاي   ر ،ار   م  اا ،مبم  الصسار ) ت،م ع،ا  ام( ايار.  مااا معرمفاااف ا،اةااا 

 عف  ال  ام  ت رت    م ا  الاااة مالم ااا  ما،اع مة ا ال ،ال مالم تمر مالتيلان ،األمر الماف
اا ال اااا ا  ثااااري مايااااتياع تل ا اااامن ،اااا مل اااااأةف فاااال   األماماااار تعااااي  فلاااااف تخاااالمهاصااارب 

 (1) «ميا ا ع بتى الممي

اممل اااااا مابااااا ا مااااال تلاااااك الاماااااالج  "مايااااااا  األعااااارج" ااااا  هااااالا الم ياااااع ايتب ااااار 
ت،اام ع،اا  ام مبماا  "لبااا ن ا ياات، ا ا  التاا  مااري  اا  تاااراب الةاارر ماال خاا ل لخصااا  ا

ف الاالي ،اااا األااا لة ،ااأ،خة األثمااال م ا،اال لاا مات  مرن،اتاا  التاا  اات ااي ،ياا مي "الصااسار
األاااا لة م اااااا م ااا  الةااارر مب اااارت ن  ااااات ى ، ااان األمااار  ااا  عااار  ال،بااار تاااا  ال 

 ها مال 

 اار هلس اللخصا  البا ما ف   ا  ع اي الرمااا  ،لخصاااي ياا ري مال الا مل  إلى
 "ع،ا  الاربمل الم المر"مال   اا   لخصاا  ياا ي  إباا هااال،ةا  لاةا  الرما ا   الما  

التاااا  تلاااا ل علااااى ميااااتم  المتخااااال الرما اااا  مفارفاااا   األخاااااريعف هاااالس "الااااااام "ملخصااااا  
 تلف مثاااال تلاااك المفارفااا  "ياااا اا الخ ااار"تااصاااا ف باااال اصااا،  الت اااا  مااااث  ،اا اااا م،اااال 

خاا ن لليالي   إلى اتبمل "يا اا الخ ر"مل  صال  معلى ميتم  الرماا   "اللاب الااام "
ل اا  ،تاار لياااا  ميااملي  »م  اعاا  للرعااا  ماللااةرف لاااة هاام يااا اا الخ اار الةااالن ال لااالف 

 (2) «على ظ ر  ا،  ع م  مفرن الم اا  مترك ا مر    بل    تيرا.عاما  مرم  على 

ب اااا.المةر ااا   ياااا اا الخ ااارف رمااا  إلاااى ااا  هااالا الم ياااع  "اللااااب الاااااام "اتبااامل   ما 
فاما البا.   "ياا اا مميااى"الةاا ل مما ااا  اا  للاك الاااص ال رآاا  باال اتباا ث ال ارآل عاال  ما 
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﴿  ااا  فملااا  تةاااالى: "ياااا اا الخ ااار"م                   

                                    

       ﴾ (1) 

هاا  رماااا  ايااتر اعا   "األلاا.،ة  ،ةاا  ا ا ةاا  اللالاا  الياا"رماااا   لإم، االا ام اال ال اامل 
ماللخصااااي  األبا اثف تاباام ماباى التاراخاا ف مللااك مال خا ل تمظااا. تلاك مةظم اا ا  

،ااااالفما ع    اااااالةر،ااااا  عاماااا  مال  ا رااااا  خاصاااا  المل األماااا راب التاراخااااا ف التاااا  لاااا لي تااااا
ماا تا ال مياتمري  تا ااالتا  اار   مآ م ااياا ا آم ت لار م مبام  ،للك ايتر اع ا  مالمما ع

 م   ي تمثلي على ميتم  الير     ما ايمى ا يت،ا.  إلارايمل خ ل م م  

هالس الرمااا ف مال خا ل ،ةا   م، لا ا مل ف   مياا ،ة  تمظ اراي ا ياتر اا  ا 
     ،اا   مل الرماا  تيايا الامالج الت  ل لي مبامرا 

 

 Prolepse )االستشراف(  االستباق: -2

هااا  ت ااااا  مااال ت ااااااي المفارفااا  اليااار ا ف م ا اااا ا ااامن ال اتااار ،اااال ف  ابااام الميااات ،ل 
إااا   مااا  (2) «مااا هاام متمفااع تم مبتماال الباا مث  اا  الةااالن المب اا  إلااىالتيلااع  »م،التااال :

ااار "  افااا  لاام ج" الر،ااا  المتمفةاا  لمااا ياااب ث  اا  المياات ،لف ،باااث اتمفااع الاارامي مفااما 
 (3) «ترتار  ما  نار ي،اة   تماف،ل تب   ا     مل الير  ماصي ن  تب اث
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ل  ااااي مافصاال  تال صاا  ،ة اا ا ،اا،ة  بتااى م  تباا اثمتياام  ت اااا  ا ياات،ا. ،اار،ي 
ايتلاار. مفاااما  تلماال نااار المة اامل  ألاااا   ل صاا  ، امل ااااةاار. ا ممت،اعاا ي متتيلاار رام

ال مااا  للباا ث  اإليااار اا  افااة  األمااان إلااى  علاان لاا  ، اااف  اات اال الاارامي ،ياارع   تباا اث
ل الااارامي اةااا  ال اااارا لت ،ااال إف،ااال تب   اااا  ااا   مااال اليااار ف ممااال   ااا   ااا األبااا اثمصااامرا 
ياا ام    ا  الةملااا  اليار ا إفباماا التا  يااتأت ف م،التاال   األبا اث  إلااىالااص  إاتاااج ا   ما 
  اا،  

الااار  تلاللاا ل المبااا  الاالي ايااتياع الاارامي   ااا   »ماةت،اار الب اااا  ، اامار الماات لن 
ال صااص الم تم،اا  ، اامار الماات لنف باااث  تم ب اا  هاام لاا ل التر ماا  اللاتااا   تباا اث إلااى
ةاا  لبظاا  ف ماةلاان مااا مفااع ف،اال م،ا ات ااا اب اا  فصاا  بااتاا  باامااا ا تاارر ماال  الاارامي تل

،ماي اا  الااص مماي اا   إخا لالباما ث ال ب ا   مل  إلاى اإللااري، اا  ال صف ماياتياع 
 (1) «التيليل ال ما 

ف مم  مااا  ل يتلااارا. مااال تي ب ااااا  تخااار ف تبيااال تظااال الب ااااا  ، ااامار المااات لن 
المياات ،ل م   إلااى،ياا،ر اليااا،ع ا يااتةاري المصاار  ،اا ف الاالي اةياا  للياار  بر اا  التلمااا  

 م ة  البال   إلىاما ي

الما اا   إلااىما، ااى ا ياات،ا. ع ااة ا يااتر اا الاالي اتاااامى صااةم ا ماال البا اار 
مبا ثا ففا ي تتخياى  األماان إلاىالمرا ف ما يتلرا. متاام  صةم ا مل البا ر  إلىلاةم  

 الير   إلا االا ي  الت  مصل 

 فيمال: إلى " ارار  اااي"ماا ين ا يت،ا. بير 

 ( Prolepses Internesا  )ايت،افاي  اخل -1
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 (  Prolepses Externesايت،افاي خار ا  ) -8

لماريااال "رماااا  " ال،بااث عاال الاا مل ال ااا ع"  تل فاا   تا،اا  " خيااار الب اااا  " ا اا  
ا يت،ا. ،ل ل ملفي ل ات،اس مما يع الاظارف ممال خا ل هالس  إلىف ماللي ايتا  "،رميي

ف لاماااا  مااال ناااار ملااا   ،اااال ايااات،افاي ا ااااتهااااا »فيااامال:  إلاااىالرمااااا  فيااان ا يااات،ا. 
 (1) «خار ا  متخر  اخلا ف 

 اارار "مل هلا ا   تل ا يات،ا. فا  اختلا. عال ا ياتر اا  ا  ت ياام  عاا   ااي فا
 »  ، مل ااا: آخاارالااامعال  إلااى تلاااريفاا   "م ااا بياال فصاارامي"ف ،اامااا ا اا  الاافاا ي " اااااي

التماااا  ،ااال ااامعال ماال ا ياات،ا. ماال مماال امةاال الاظاار  اا  الاصاامص الرما ااا  ايااتياع 
 (2) « إع لباث ال مر مالمظاف     الير ف هما: ا يت،ا. التم ا ي ما يت،ا. 

مال خاا ل هاالا التم ااا  الاظاري ل االس الت اااا  ال مااااا  التا  ت لااى ب اامرها  اا  الرماااا  
 -"األعااارجمايااااا  "ياااابامل ايااات را  ،ةااا  الاماااالج مااال رمااااا   -الت را،اااا  –المةاصاااري 

 يتخ ص تلك ا يتلرا اي مالا،ام اي التا  مر ي ،اال  -األل. ا ة  اللال  اليا،ة  ،ة  
 الرماا   تمرا.ثاااا 

 :"األلففاجعة الليلة السابعة بعد " اشتغال االستباق في رواية  -

  لك تل ا يتر اا اسلر    الاص على ا يت،ا.    الرماا  المةاصريف ل ال هالا 
م  عاصر التلما. اللي تخل   تلك ا يتلارا اي مالتمفةااي التا  ايرب اا   اتاا ى مع م 

  ماآلخرالرما   ،ال البال 
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لتااا مال  ترلاااافا رمااااا    أا اااا  رمااااا "األلااا. ا ةااا  اللالااا  الياااا،ة  ،ةااا  "متةت،ااار رمااااا  
الميا مي عاا   التاارابمفا ع الب ان مال البا ن الرا،عف مبتى ب ان الامنف     تةا  ت مال 

باااتج عااال مافاااع ياايااا  ماااتةفل عالااات  الااا،   الةر،اااا  مماااا تااا ال تةالااا    ت، ااا  الااالا ري مت
هن اللال خااماا م ةما لا ري لل  اما  ،ااعما الار،مة   » الميلم،  مترث  الم ل الميرمف :

ف متاارك ثساامر الم اااا ف ل اا  عالااما الاااار معاالار اللااةمر ،ااالتخل  ،اااألمرميل،ااما ماااا التياالان 
بتماا ،ةا اا  يااأت ف متلاماف ننرااي  الت   اااي تارمي باااا ن  تيما.ر. عت تااالمفا ئف 

برفااما ،اااار ترماااي عااا نف عاال الاالال   مااا تمماال ااارمي الب ا اا   مااا عالاا ا هاا،   الااااة 
 (1) «ثسرت ن مل م اا   ااما اب،ما ا مثلما تبر المةلمف  الس را 

علاار  تر،ةاا ماال  ت ثاارل مااا »الاا مل لاان اتسااار   اام  ماال ماباا : تل  اال الم ماا  تلااار 
 (2) «تلماب  الت  ا  إ الت    تةر.  ،األا يفراا مهم ا رر افة اللس  مافة البر   

الما اا   اا  البا اارف   اا   إماارارع فاا  تماصاالا ف تا،اائ عاال  ب اامرمهاالا مااا ا، اا  
 ت،ا مةاما  ،ال "ف م "يالر ت، عل  ،ل " مل الخلفا  الرال ال  إلى "األعرجماياا  "يا ر 
         لارخا لا   الةارر تبا ثيف ثن ايتر ع مةر   صفال مب اا  التب ان التا  "ليفاا

  اآللا ال اا .  ما بتى 

،اللالا  الياا،ة ف  تهااك تااف  ،ال ت ما  الرماا  مل  مل   مةلامن ممتا    تات ا  ،ا 
لالا  ال» ثن اةم  الرما   مابصرس    ،،ري  ماا  ت اخل  ا ا الما   مالبا ار مالميات ،ل 

ت ااافي إلااى فا ماا  اللاااال  المات ااا  لاان ا اال ماال المم اال تل تتماصاال  األلاا.اليااا،ة  ،ةاا  
 (3) «بتى ملم ترا  للك الب ان ل راار ا،ل الم ت ر افي 
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اليا مي  اا  التااراب الةر،ا  الاالي ا،ا ت بيار الرما اا   ،أبا اث اال مل  ا  الرمااا  ا،اا ت 
هاالس التيااما   "،ااا   ل،اامل"الاا   ياالي  ماال البااا ن الرا،ااع ماات اا  ،الةصاار الباا اث الاالي 

 نلر رمااات ف ماصفا ، ا اظان الب ن    ال،   ت    "األعرجماياا  "الت  ات امل ا 

للتااراب الةر،ا   ا   اا،ا  المظلان الالي  ا البا ر المةا  بير الرما   لااة امتا ا 
ص مافاااة افاااة األفاصااااماااا الااالي تساااار ععع  »ياااا س ال  ااار ما ياااتس ل مالظلااان مالتياااليف 

األب اااااي مافاااة الة لاااا  الخا ،ااا ف ،اااال نراايااا  مامماااا اا تمااا  م اااال خااااي مااال الااا ن خيااا  
 (1) «مبم  الصسار تم ع،  ام 

س الرمااا  ل ما ل   الما   مل صراا على اليلي  ايتمر    البا ر مل خا ل ها
لاار،  التاا  امتاا  الاا مل  ا ااا مااات لص بياار با اا  الرما اا ف  فااا  ال ثااار ماال ا يتلاارا. ما

 األماااايابم عالن الال رااي تت لاى  ا  الما ا ف متربال ،ا   األب اثف تتبرك  ا  ال،ةا ي
 ابم الميت ،ل  تختلي المافةا  ،البلن 

ا يتلاارا اي ال ماااا  هاا  عصاار الياار  المةاصاار مميااال   لإمماال هاااا ام اال ال اامل 
تةماااال هااااالس  ف معلااااى الميااااتم  الاااامظاف  ااااا اااا  الاياااا. ال مااااا  للرماااااا   ل مظافتاااا  لتأ ااااا 

 إبااااااا  الااااااات  ل ،ميااااااات ،ل  تم ب ااااااا ف  ألبااااااا اثتمي ااااااا   تما يتلااااااارا اي ،مثا،ااااااا  ت ماااااااا  
 مصا ر اللخصااي  إلا عما يت،مل  إع لعلى ل ل  تأت  تا االلخصاايف  ما 

 جمالية التجريب في الزمن الروائي: -

ف مالمااااألم.ف لاسااااامر  اةت،اااار الت رااااار تياااااة اإل،اااا اا عااااا ما افااااار. الامياااا  ال اااااه
ه ااالا باملاااي الرمااااا  الت را،اااا  تل تت اااام  المافاااع متخلااا.   مايت لااا.  ااا  فلااار الميااات ،ل

عمالم ااا الخاصاا ف هاالا الت ااام  مالاار   أللاا ال ال تا،اا  اليااا  ي لاان ا اال إا ااارا لمااا ب  تاا  
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اماااا  اااال ر  اااا اا،ةاااا مااال معااا  الرمااااا  الت را،اااا  ، يااار إالرمااااا  الةر،اااا  مااال  ا اااا ايف ما 
 ال تا،  الامملج اليا      

 ل الر،ا  ،اعت،ارس ااماي التسااار لان اةا  ماايا،ا البا اث  اإلايالم   ظل  مل      ا  
عااال ال،ااااا  المتااارا،ي   اااال  ،ااا  مااال ااااص   اااا  م تا،ااا   تمعااال الااا مل المااااظن  ااا  الرمااااا  
ال تا،اا  اليااا  يف مه االا  ااااي ثاامري اللاا ل الرما اا   تلاا المسااااري تياار  التيااا، ي متاار   

اااص   ااا  ممختلاا. اةااا  ،اااا  ع فاتاا  ،ااالمافع  إ،اا ااه  مالامياا ف ماال ت اال ر  ااا لل ااا
مختلف  تماا  هالا الااص م اا ا مال البراا   ا  تفاعلا  ماع الالا ري  تيةف مل ل على  ال  ا

ف -األلاا. ا ةاا  اللالاا  اليااا،ة  ،ةاا   -"األعاارجماياااا  "ف مهاام مااا تخت لاا  لاااا رماااا  األ ،ااا 
اا اااا   اا  ال،اااا   إلاىخاا ل  ياار خياا  الاا مل الرما اا    اافترا  رما اا  ت را،اا  اياةى ماال

 ) ا يت،ا. ما يتر اا(          ال ما  مل خ ل تمظاف  لت اا  المفارف  ال ماا  

اليار ي علاى هاا ،  اا  ،اا إلف التراثاا  اليار  األلا ال ما ات  ي هلس الرماا  صامر  
ث تا خل فصا   ا  فصا ف مماا الت امالف باا تيااةلال  ملال " علاى  تل.ب اااي " لا ل  

ا ةاااال ماااال الاااا مل  ا ااااا  ماااااا ميااااتمع،ا للما اااا  ، اااال تفاصااااال  ممتاااا اخ   اااا  البا اااار 
 مميتلر ا    الميت ،ل 

 ال مل    الرماا  الةر،ا  المةاصري ت ام  الترتار ال رماملم   الماي ا  إلاى تا اخل 
  الرماااا  الب اثااا    ممااا ام اااااا فملاا  هاام تل ال،اااا  ال ااا ل  للاا مل  اا »األ مااا  متلااا،  : 

امااا ات ااارر ال،اااا ال  اا   ما مااا  اافصاال تمامااا عاال ال،اااا  التتااا،ة   اا  الرماااا  الت لا ااا ف ما 
  ل ل ا خاات . ال اامهري ات لااى  اا   اامل الرماااا  الب اثااا  ا ممااال علااى التياامر مالامااا  

 (1) «ماافتاب ا على   اآلت   ت،ةا هاال اخلا  مت اخل  األ ما ترت   على   ل 
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ف ف  م      التاراب ماا ي رما اا  "األعرجماياا  "ل الرما   إام ل ال مل  األخارم   
يااا اي اا ياااتا ا  ، اااا  ماآلخااار يااام ف باااامل ،اااال الباااال  علاااى ب اااا . عصاااراا الاااراهلف  ما 

الما     ت ال تت رر     مااع الا مل الةر،اا ف  اتيامي رماااتا   تخيا  تلمللك ،اعت،ار 
 ،ةا ي  آ ا. إلىمالت    ال ا ن مرت اا ،الرماا  ال  ا را   مألم.ال مما ،الخرمج عل 

 



 
 

 الخاتمـة
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 ةـمـخات

حإةدد بعددرحلة ددسحقراددوالقكحشقة يستدد سحباددوالحقةبةددصححاددرحتددتطحقة دد ةس حقةودد حو  دد ح

ف حثاسبدسحقةلشقبدسحقةجزقيلبدسحقةوجلبببدسح وادتوحقةلشقيد ححصقةرلقاسحشقةبةحإةبه سحآة ححأتمحإبجسز

فسجعدددسحقة ب دددسحقةادددسبعسحبعدددرح"أا شتجدددسحة وة بدددالح ددد حادددئالحا دددهحقةلشقيددد  حح"قألحدددل شقادددبا ح"

سك حاودددسيلحقةبةدددصحبةادددصحواادددبرحف دددشالحقةبةدددصحقةوددد حولقوبددد حشفددد حقةودددرل ح،حفجددد"قألةددد 

 حيددس ح دد حقةبددب حح دد حق حشحح-قة عاددشالحقةددتتحواواددبهحاددلشلوحقة ددابل،حفيسادد حبعدد حقةاوددسيل

ةيابددددسح ئةتددددس حوعيدددد حائ ددددسحح-اوددددسيلحابسيبددددسحإةدددد قةش ددددشالححقإلااددددسابسبسةددددصحقةع ددددشمح

حقةبةص ح

  سحقةا دشت ،حشقلوبدسرحقة مدس لوحوعببدلقح،حووةا ححبدلحودر بلحادإبرقحبسقةوجلبصحلؤبسحح-

حح حةلبسحقةيوسبس.

 دد ح بدد حقةوجلبددص،حرحح دد حقةتددشقتلحقة ببعبددس،حبددالحح دد ححأشالح"قب بددالحزشر"بعوبددلحح-

حؤة هحقةلشقبسحقةوجلبببس.   حائالحح-قةلشقبسحشقة الةبسح-قةتشقتلحقة ابس

وبددس،حفبدد حقاببددسلحقةةرقثددسحقةاددلربسحتدد حثددشلوحح دد حقةلشقبددسحقةوا بربددس،حبيددالح يشاسح إح-

قةاسيرو،حشتتقحقةوةللحتدشح دسحجعدالح د حجدا حقةلشقبدسحجاادسح وجدررقححشقألحلق ةو كحقةثشقب ح

حتيئحش ا شاس،حفأاة حقةوجلبصحقلب حقةةرقثسحبتةك.

 حقةوجلبددصحح دد حثاسيبددسحقةبددرمحشقةباددسك،حألحقألربدد حقإلبددرق بعو ددرحقةوجلبددصحفدد حةاددالحح-

بدر ح د حقبدشرحقة دأةش ،حةبة  بدسح ادس ب حجربدروح،حفبدشحبةدللحقة قإلبدرق ف حقةيوسبدسحتداب ح

حوشقيصحقةع لحشقة جو ع.
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 علفبددسحو ث دد حفدد حقة  ادد سحقةشجشربددسح دد ححألاددبسقلويددز حقةلشقبددسحقةوجلبببددسحح دد حح-

 ددد ح دددالكحشجدددشرطحح ددد حقةاةدددشحقةدددتتححقإلاادددس بسةةلبدددسحقة لربدددسحقةوددد حو يددد ححإب سابدددسادددئالح

حسحقةجربروحشقة  ا سحقةشجشربس.باسابه،حف برأحقةةلبسحاا سحقةوعسة حبب حقةلشقب

قة رلادددسحقة لشبربدددس،ح ددد حادددئالححأشقلويسزتدددسحح ددد ح بدددسرفحح دددمحقةدددا  ححإةددد حإادددسفسح-

حا س حقةوعسة حبب حح محقةا  حشقةلشقبسحقةجربرو.حإةرىقوجسطحوبسلحقةشح حقةتتحب ثالح

قلوب حقةوجلبصحف حقةلشقبدسحقةملببدسحبو دكحقة مدس لوحقةتدي بسحفد حإاودس حا دسصحلشقيد حح-

س ل،حشتةكحبو يبكحو كحقةابمحشقة لجعبس حقةو ح سة دسحيبةد ح اب دسحقةلشقيد ،حفسااد ا ح ع

حمشتحشقةز ا ح.   حثشصحقةلشقبسحقةب زقيبسحةولورتحثشبسح ل عسحبسةش  حشقةوعررحقة

ح  حغدلقلحاتبلوبدسحقةملببدس،حبدلز حقةلشقبدسحقةعلببدسحقة عس دلوحبة دسحوجلبببدسحجربدروحح-

لثدددس،حفيدددس ح ادددسلحقةوجلبدددصحقةلشقيددد حفددد حقةدددش  حقةعلبددد حةدددسفئح مدددسبلوحةو دددكحقةواسةبدددرحقة وشق

إبدددلقتبمح"،ح"إبدددلقتبمح ددداعحقه"،ح"ج دددسالحقةمب دددسا "بسألح دددسالحقةلشقيبدددسحح ددد حغدددلقلحقبدددرقحس  ح

ح...شغبلتم.."شقابا حقألحل "،حح"لتبرحبشجرلو"،ح"أة رحقة ربا "،ح"قةرلغشث 

قةجزقيددلحقةودد حرحواددوالحح قةجربددروحفددأةددرح ؤاادد حقةلشقبددسحح"قألحددل شقاددبا ح"بعوبددلحح-

حح  حتيالحشقةر،حبالحوبةصحرقي سحح حاب بسحقةوعببلبسحف حقةع الحقةجسرحح  حقة مس.

ح"قألةد فسجعدسحقة ب دسحقةادسبعسحبعدرح"قةوجلبببسحف حلشقبودهحح"قألحل شقابا ح"وج  حقشوحح-

غبدسح شقدعحقةودسلب ،حبدالح د حتدسج حقةلححرح د ،ح"ةب دسحشةب دسحأةد "و كحقةلشقبسحقةو حةسشلحفببسح

حف حقاولرقرحقةواسةبرحقةالربسحقةاسيعس.

 دددد حاددددئالحو ددددكحح"قألحددددل شقاددددبا ح"وج دددد حو ببدددد ح ئ دددد حقةوجلبددددصحح دددد حلشقبددددسحح-

ححح.باوعبرتسح  حقة سا حةبااعبسحةز  حغبلحز ابسحأ قةتا بسحقةعجسيببسحقةو حقاو س ح
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ةلشقبدسحقةازحدسحقةوجلبببدسحقةجربدروحفد حقحأتديسالحأتدم د ححق حبعوبلحقةازش حقةعجسيب حشقةدرح-

شفدد ح"لشقبددسحفسجعددسحقة ب ددسحقةاددسبعسحبعددرحقألةدد "حح دد حشجددهحقةا ددش حقةودد ححقةعلببددسححس ددس،

ح.واع حإة حيالحو كحقةلوسبسح وجسشزوحقة أةش حإة حقةئ أةش حشقةعجبص

ز دس ححإةد ق  بم حقةتا بس حف حل الحقة سبسحبسة سبعحقةعجسيب ،ح مسرلوحز سابسحح-

 حقةاسقدرحوددشرلش ح دد حاددئالحا شتجددهحقةثئثدد ح عددلش ،حشتةددكحشفدد ح ع بددسحغبددلرح دأةش حشح

حة عئقس ح)ححئقسحقةلغبس،حقةوشق ال،حقة لق (،حفتي  حبتةكحازحسحوجسشزبسحوجلبببس.

يدددس حقةدددز  حفددد حقةلشقبدددسحقةوا بربدددسحبةدددسفتحح ددد حا بوددده،حي دددسحتدددشحفددد حقةشققدددع،ححإتقح-

ادبئحةيادلحح حقةلشقبدسحقةجربدروحقدرحا اد إفبةرصحقةواسغمحبب حز  حقةا سحشز د حقةةيسبدس،حفد

قةز ابدس،حفسادر لحقةةسادلحفد حقة ساد ،حشقة ساد ححقة دبلشلوشتةكحقةوشقة حف ححو كحقةا بس

ح"جبدلقلحجبادس "ف حقةةسالحشتةكح  حائالحواابو حقراولجس حشقراوبس ،حشا د ح دسحاد سطح

حبسة  سلقسحقةز ابس.

قدددسح ددد حتددد حلشقبدددسحز ابدددسحبس وبدددسز،حقا ئح"قألةددد فسجعدددسحقة ب دددسحقةادددسبعسحبعدددرح"لشقبدددسحح-

وج بس حقة  سلقسحقةز ابسحف حثاسبستسحفأادة حقةوئحدصححإة ررر حقةعاشق حقة شةبسحبسةز  ،ح

قةز ادد حادد سحوجلبببددسحبوعس ددسطحلشقرحقة رلاددسحقةجربددروحفدد حقةلشقبددسحقةعلببددسححس ددسحشقةجزقيلبددسح

حاس س.

تددد حلشقبدددسحح"قألةددد فسجعدددسحقة ب دددسحقةادددسبعسحبعدددرح"ح حلشقبدددسحإب يددد حقةادددشالححقألابدددلشفددد ح

بببددسحفدد حيسفدددسحجشقاببددس،حح دد حقةدددلغمح دد حققو دددسلحرلقاددو حح دد حجدددساب حقةددز  حقةلشقيددد حوجلح

حإةددد  دددسحودددزقالحلشقبدددسحوتدددعحبدددسةواش حشوادددورح حقةادددسلفحرش دددسححأابدددسحإرشقةتا دددبسحقةعجسيببدددس،ح

حفببس.ححأالىجشقاصح



 
قائمة المصادر 

 والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 رواية حفص عن اإلمام عاصم الكوفي.، ب* القرآن الكريم

 الجزائرررر، اآلفرررا ، دار تطبيقيرررة، دراسرررة األدبررري الخطرررا  تحليررر  صرررحراو ، إبررررا يم .1
 .1111 ،1ط

 .لبنان بيروت، م،1111 ،1ط صادر، دار ،2مج العر ، لسان ،منظور ابن .2

 بيررروت، المشررر ، دار المعاصررر ، العربيررة اللغررة فرري المنجررد ،وآخرررون نعمررة أنطرروان .3
 .لبنان

 والنشرر للطباعرة المغاربيرة المغاربي، السرد وارتحاالت التجري  ،بوشوشة جمعة بن .4
 .2002، تونس ،1ط والتوزيع،

 توبقررا ، دار رقاو ،شررال الكررريم عبررد: تررر الروايررة، نظريررات إلرر  مرردخ  ،شررارتي  بيررار .5
 .2001 ،1ط البيضاء، الدار

 الكرمم، دار بروعمم، الصدي : تر العجائبي، األد  إل  مدخ  ان،يفطز ت تودوروف .6
 .1112المغر ، الرباط،

 مررررن عرررردد فرررري خمفيررررة قررررراء ) الروائرررري السرررررد مشرررركمت فرررري ،نعيسررررة عطررررا جهرررراد .7
 تحررادإ منشررورات ،(دراسرة) المعاصررر  والسرردية العربيررة الروائيرة والتجررار  النصروص

 .2001،سوريا دمش ، العر ، الكتا 

 الطليعررة دار ،1ط طرابيشرري، جررورج: تررر برجوازيررة، كملحمررة الروايررة: لوكررا  ججررور  .8
 .1191لبنان، بيروت، والنشر، للطباعة

جيرررار جينررات، خطررا  الحكايررة بحررج فرري المررنهج، تررر: محمررد معتصررم وآخرررون،  .1
 .2003، 3منشورات االختمف، ط

 ،(العربيرررة  القرررراء فررري والممكرررن الكرررائن مقاربرررة) والحداثرررة القرررراء : يمونسررر حبيررر  .10
 .سوريا دمش ، ،2000 العر ، الكتا  إتحاد
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الشخصرية"، المركرز الثقرافي -الزمن –حسن بحراو ، بنية الشك  الروائي" الفضاء  .11
 .2000، 1العربي، بيروت، ط

 للعلروم، العربيرة الدار السرد، شعرية منظور من األد  في العجائبي عمم، حسين .12
 .م2010 ،1ط زائر،الج االختمف منشورات لبنان، ناشرون،

للثقافرة ، القرا ر   األعلر ديفيد لودج، الفن الروائي، ت: ما ر البطوطي، المجلرس  .13
 .2002، 1ط

 ،1ط الغرانمي، سعيد: تر ،(ريكور بو  فلسفة) والسرد، والزمن الوجود: وورد ديفيد .14
 .المغر  البيضاء، الدار لبنان بيروت، العربي، الثقافي المركز

 لبنرررران، ،1ط اللبنرررراني، الكتررررا  دار األدبيررررة، طلحاتالمصرررر معجررررم علررررو ، سررررعيد .15
1191. 

 الجديررررد الروائرررري الخطررررا  فرررري التجريرررر  حررررو ) والتجربررررة القررررراء : يقطررررين سررررعيد .16
 .المغر  البيضاء، الدار ،1191 ،1ط الثقافة، دار ،(المغر 

سرررعيد يقطرررين، تحليررر  الخطرررا  الروائررري، الرررزمن السررررد، التبئيرررر، المركرررز الثقرررافي  .19
 .1119، 1مغر ، طالعربي، ال

 الثقررافي المركررز الشررعبية، السررير  فرري الحكائيررة البنيررات الررراو ، قررا  يقطررين، سررعيد .18
 .1111المغر ، ضاء،يالب الدار  ،1ط ،العربي

النظريرة والتطبير ، منشرورات  والرؤيرة البنراء العربيرة، الروايرة الفيص ، روحي سمر .11
 .1111دمش ، سوريا،  ،1ط اتحاد الكتا  العر ،

شركالية العربيرة سيف، الرواية أبو المس سند  .20 سريف،  أبرو سرالم التصرنيف سرند  وا 
شرركالية العربيررة الروايررة  دار الشرررو  للنشررر والتوزيررع، عمرران، األردن، التصررنيف، وا 
2008. 

سررريزا قاسرررم، بنررراء الروايرررة، دراسرررة مقارنرررة فررري ثمثيرررة نجيررر  محفررروظ، دار التنررروير  .21
 .1185، 1للطباعة والنشر، بيروت، ط
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 لبنرران، ناشرررون، للعلرروم العربيررة الرردار الفنتاسررتيكية، الروايررة شررعرية خليفرري، شررعي  .22
 .2001 ،1ط الجزائر، االختمف، منوشرات

 للطباعررة البعررج دار ،1ط األد ، نظريررة فرري محاضرررات الماضرري، غريررر شرركر  .23
 .1184 الجزائر، قسنطينة، والنشر،

لطباعرة والنشرر والتوزيرع،  المرأ  في الرواية الجزائرية، دار الشررو  صالح مفقود ، .24
 .2001، 2الجزائر، ط

 لكترررررا ، المصرررررية الهيئررررة األدبرررري، اإلبرررردا  فررررري الواقعيررررة مررررنهج: فضرررر  صررررم  .25
 .2010 مصر، القا ر ، ،1198

 إتحررراد منشرررورات برررالجزائر، القصرررير  القصرررة فررري التجديرررد مظرررا ر: مخلررروف رعرررام .26
 .سوريا دمش ، ،1119 العر ، الكتا 

 ألبررز ونصروص ترجمرات مرع الغرر  لرد  األدبيرة مراا  ال: األصرفر الررزا  عبد .21
 .1111منشورات اتحاد الكتا  العر ، دمش ، سوريا،  ،أعممها

عبد الصمد زايد، مفهوم الزمن وداللت  في الرواية العربية المعاصر ، الدار العربية  .28
 .1188للكتا ، تونس، 

ت اتحراد الكترا  عبد القادر بن سالم، مكونات النص القصصي الجزائر ، منشرورا .21
 .2001العر ، دمش ، 

عبرررد الملرررض مرتررراا، عناصرررر الترررراج الشرررعبي فررري الرررمز، دراسرررة فررري المعتقررردات  .30
 .1189، واألمثا  الشعبية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

 المعرفررة، عرالم ،(السررد تقنيرات فري بحرج) الروايررة نظريرة فري: مرتراا الملرض عبرد .31
 .1119،الكويت ،240 العدد

، لبنرران بيررروت، ،4ط العررود ، دار لرربد ، النفسرري التحليرر : إسررماعي  الرردين عررز .32
1194. 

 .2000 الجزائر،،1ط االختمف، منشورات والسلطة، المتخي  سنقوقة، عم  .33
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 المطبعرة والروائيرة، القصصرية الردرغوثي إبررا يم كتابرات في التجري  حفيظ، عمر .34
 .1111 تونس، ،1ط واإلشهار، والنشر للطباعة المغاربية

 .لبنان بيروت، العلمية، الكت  دار ،1ج المحيط، القاموس: أباد  الفيروز .35

 العربررررري، الثقرررررافي المركرررررز ،1ط العربيرررررة، والروايرررررة الروايرررررة نظريرررررة: دراج فيصررررر  .36
 .1111 المغر ، البيضاء، الدار لبنان، بيروت،

 ترلليف،ل التكروين والمناق ، المعراج أد : الحكائي النثر عجائبية خلي ، علي لؤ  .39
 .2001 سوريا، دمش ، والنشر، الترجمة

 مخبررررر منشرررورات األحمررررر، فيصررر : تررررر الجديرررد ، الفرنسررررية الروايرررة: فليرررردر لررروران .29
 البحررج، مطبعررة الجزائررر، قسررنطينة، منتررور  جامعررة واللسررانيات األد  فرري الترجمررة
2004. 

 النشرررررر مركررررز الجديرررررد ، العربيررررة الروايررررة فررررري الخطررررا  إنشرررررائية: البررررارد  محمررررد .93
 .2004 تونس، الجامعي،

 الحررررروار دوريرررررة الصررررريرور ، التجريررررر ، الهويرررررة، القصرررررير ، القصرررررة: برررررراد  محمرررررد .40
 .1199 ،1 العدد والجامعي، األكاديمي

 النشرررررر مركررررز الحديثرررررة، العربيررررة الروايرررررة فرررري الخطرررررا  إنشررررائية: البرررررارد  محمررررد .41
 .تونس ،2004 الجامعي،

 .2002 ،2ط الحوار، دار والحداثة، العربية ةالبارد ، الرواي محمد .42

 شرررركة المعاصرررر ، المغربرررة الروايرررة فررري التجريررر  اسرررتراتيجيات:  منصرررورا محمرررد .43
 .المغر  البيضاء، الدار ،2001 ،1ط المدارس، والتوزيع النشر

 ،1111 ،1ط برانرررت، أنفرررو مطبعرررةالتجريررر  الروائررري، خررررائط  منصرررور،ا محمرررد  .44
 .المغر  فاس،

يررررات ومفررررا يم، الرررردار العربيررررة للعلرررروم محمررررد برررروعز ، تحليرررر  الررررنص السرررررد ، تقن .45
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